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Evaluarea în gr dini  

Prof. înv. pre colar Popa Adina 
Gr din a cu program prelungit HOFEHERKE 

Pentru a ne opri i a discuta despre procesul de evaluare trebuie s  începem cu o defini ie a termenului, 
defini ie dat  de dic ionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activit ile umane, se refer  la sistemul de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele 
sistemului social, generând informa ii cu func ie autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii. Avem 
nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra copilului, de resurse care s  ne ajute ca în orice moment s  
putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im din mers întregul demers pedagogic i, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social i având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

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

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid  i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

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

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor;
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse;
 M surarea rezultatelor aplic rii programei;
 Evaluarea rezultatelor.

Aplicând teoria acestui pedagog la cerin ele educa iei timpurii, putem deduce c  educatoarea
stabile te premisele activit ii ce se vor reg si în puncte atinse, a c ror cuantificare va reda m sura în care 
demersul educativ a avut eficien a dorit . A adar, cadrul didactic proiecteaz  scopul educa ional, adapteaz  
resursele i activit ile la posibilit ile copiilor, planific  i m soar   fiecare progres, organizând demersul 
urm tor în func ie de rezultat, i are capacitatea de a stabili rezultatul interven iei sale asupra pre colarului 
prin evaluare. 

Evaluare a pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 
de particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalit i de evaluare ale pre colarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acela i principiu: nevoia de a înregistra progresul i de a 
sun ine demersul spre nivelul urm tor, pentru c , evolutiv, pre colarul cunoa te salturi importante  pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiec rui copil, educatorul f când posibil  dezvoltarea plenar  i 
armonioas  a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele i priorit ile 
celui instruit la momentul prezent. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat  
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 
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Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe. 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual  
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, 
cvintetul,  R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca 
abordare modern  a înv mântului timpuriu, a c rei fa  s-a înnoit constant prin colaborarea tradi ionalului 
cu pedagogiile altenative i adaptarea la cerin ele i mijloacele moderne de lucru. 

Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului 
spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul 
evolutiv, coala.  

În concluzie, procesele evaluative sus in i stimuleaz  activitatea de predare –înv are, evaluarea fiind 
conceput  ca o cale de perfec ionare continu  a activit ii formativ – educative desf urat  în gr dini .  

Cunoa terea rezultatelor ob inute i aprecierea obiectiv  a acestora permit evalu rii s  orienteze i s  
corecteze procesele educative. Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoa terea 
rezultatelor, ci i explicarea acestora i predic ia rezultatelor probabile în secven ele urm toare ale 
activit ii. 

Educatoarea se g se te de cele mai multe ori în situa ia de a trasa o cale nou  acolo unde toate 
drumurile î i au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune c  educa ia nu 
const  neap rat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrab , s  mergi pe unde nu exist  un drum i, 
tocmai pe acolo, s  la i o urm . 

 
 
Bibliografie: 
 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
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METODE DE EVALUARE ON-LINE 

Popa Camelia,                                                                         
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Lupeni 

 
 

 
Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de 
predare-înv are. 

În aceast  perioad , în care activitatea s-a desf urat atât în mediul colar, cât i online sau hibrid, 
evaluarea a suferit mai multe muta ii, iar toate reperele didactice i metodologice cunoscute pân  acum 
trebuie regândite. 

Atunci când cadrele didactice se gândesc la evaluare, trebuie s  porneasc  de la principalele forme 
de evaluare. În mare parte, în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: metode 
tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice i metode moderne: observarea sistematic  a 
comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc. 

Pentru probele orale putem folosi f r  nicio problem  comunicarea video-audio, sau camerele web. 
Majoritatea unit ilor colare folosesc aplica ii precum Meet, Zoom sau Discord pentru a realiza atât 
activit i de predare, cât i de evaluare. Aceste platforme educa ionale con in i chat i op iunea comentarii, 
astfel testele, proiectele i temele pot fi corectate, oferindu-se feedback direct fiec rui elev. De asemenea, 
se poate utiliza i tabla alb  interactiv , colaborativ . 

În cazul probelor scrise, se recomand , evaluarea asistat  de calculator, care impune regândirea 
mijloacelor de evaluare. În prezent, sunt utilizate cu succes mai multe softuri educa ionale i aplica ii care 
permit testarea educabililor. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, evaluatul primind 
un punctaj pe loc. Majoritatea unit ilor colare au beneficiaz  deja de un abonament G Suite for Education, 
recurgând la itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi. Google Forms permite realizarea testelor pornind 
de la tipul de întrebare: cu r spuns scurt, r spunsuri multiple - elevii aleg una sau mai multe variante, într-
un paragraf – un r spuns mai lung, de exemplu un text/eseu, casete de selectare – elevii aleg mai multe 
variante simultan, dropdown – elevii aleg o variant  dintr-un meniu care se deschide, înc rca i fi iere, gril  
cu mai multe variante – elevii aleg o op iune dintr-o gril  de variante cu un num r stabilit de rânduri i 
coloane etc. 

Acest tip de evaluare este unul bun deoarece profesorul poate insera i o cheie de evaluare în timp 
real, elevul putând s  realizeze care au fost gre elile în cadrul evalu rii, iar la finalul testului poate s - i 
vad  i nota. 

De i este o evaluare bun , totu i are i puncte slabe pentru c  vine cu un feed-back insuficient. 
Comunicarea notei nu ofer  niciun indiciu explicativ cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt necesare înv rii la distan . Dac  avem un 
control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca 
document Word - adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic - i s  
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Instrumentele care pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt variate. 
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, pentru 

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

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

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Este un instrument digital u or de utilizat i pl cut de copii datorit  elementelor 
ludice inserate.  

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca înc lzire la începutul lec iei 
sau la finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii vor fi implica i într-o mod interactiv în 
rezolvarea testului. Jocurile/ testele create pot fi distribuite elevilor utilizând butonul “Share”. 

Kahoot este o aplica ie u or de utilizat, îndr git  de c tre elevi. Este accesat  de c tre ace tia de pe 
dispozitivul mobil sau intrând pe site, în acest caz putând fi folosit i calculatorul sau laptopul. Este foarte 
important faptul c  elevii percep utilizarea acestei aplica ii ca pe un joc, ei nu simt c  sunt evalua i, sunt 
relaxa i i dornici de a interac iona i mai mult cu tehnologia digital  în mediul colar, în educa ie. 

În concluzie, feedback-ul, testarea i evaluarea în coala online sau hibrid este o provocare a noii 
realit i educa ionale pentru toate cadrele didactice. În contextele online, implicarea este absolut esen ial  
i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  profund  i semnificativ . Produsele elevilor 

sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi 
este o dovad  a progresului educa ional. 

Indiferent de unde se desf oar  procesul de predare-înv are-evaluare, acesta trebuie s  fie centrate 
pe nevoile copiilor, s  r spund  diferitelor nevoi de înv are , deoarece nu to i copii înva  în acela i ritm. 
Dac  materialele didactice vor fi structurate în a a fel încât s  plaseze copilul pe primul loc, atunci acesta 
vor participa la activit i cu pl cere. Educa ia online a devenit o realitate i necesitate. 

 
 
Bibliografie: 
 
- Cojocaru, Venera Mihaela, Educa ia pentru schimbare i creativitate. Bucure ti: Ed. Didactic  i 

Pedagogic , 2003; 
- Oprea, Crengu a- L crimioara, Strategii didactice interactive, Bucure ti: Ed. Didactic  i 

Pedagogic , 2006. 
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EVALUAREA INI IAL  - COMPONENT  ESEN IAL                                    
A PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV DIN GR DINI  

 

PROF. POPA CRISTINA 
GR DINI A CU P. P. NR. 11, BÂRLAD 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele 
propuse au fost atinse, eficien a metodelor de predare- înv are, pe baza informa iilor ob inute activitatea 
fiind ameliorat  la timp.   

Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  
un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate, îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, 
cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii.  

Evaluarea înso e te în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic i cu realizarea pred rii înv rii.  

În teoria i practica educa ional , în func ie de etapa în care se face evaluarea se disting trei tipuri de 
evaluare: evaluare ini ial , evaluare continu  i evaluare final .  

Evaluarea ini ial  se efectueaz  în contextul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc  
nivelul de preg tire al copiilor la începutul unui ciclu sau perioad  de instruire, condi iile în care ace tia se 
pot integra, fiind una din premisele conceperii programului de instruire.  

Cunoa terea capacit ilor de înv are a pre colarilor, a nivelului de preg tire de la care pornesc i  a 
gradului în care st pânesc cuno tin ele necesare asimil rii con inuturilor urm toarei etape, constituie o 
condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ii didactice. Aceast  rela ie apare pregnant în situa ii în care se 
începe activitatea cu copiii al c ror potential de înv are nu- l cunoa tem, aceasta fiind i cea care 
influen eaz  înv area în mod pozitiv.  

 
Evaluarea ini ial  realizeaz  dou  func ii:  
 
a) Diagnostic - vizeaz  cunoa terea m surii în care pre colarii st pânesc cuno tin ele i le  
posed , capacit ile necesare reu itei într- un program nou (cu ajutorul evalu rii ini iale pot fi 

identificate i lacunele în preg tirea copiilor, capacit ile i abilit ile acestora, cuno tin ele pe care le 
st pânesc, etc.); 

b) Prognostic - sugereaz  condi iile probabile ale desf ur rii noului program i permite anticiparea 
rezultatelor; 

 
Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare,  

m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  
 
În conceperea testelor de evaluare ini ial , sunt parcurse urm toarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiec rui item; 
- Fixarea punctajului fiec rui item; 
- Stabilirea unei sc ri de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic; 
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Printre avantajele evalu rii ini iale se înscriu urm toarele:  
- Ofer  educatoarei i pre colarului o reprezentare cât mai exact  a situa iei existente; 
- Permite formularea unor cerin e urm toare (poten ialul de înv are a pre colarului, lacunele ce 

trebuie completate i remediate); 
- Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 

al unor programe de recuperare; 
Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s - i determin m pe pre colari s  

fie receptivi i s  în eleag  importan a evalu rii, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate sarcinile propuse, s  
fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor enun ate. În elegând- o ca un 
exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evalure propriu- zis  care implic  emo ii, pre colarii se pot 
concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv 
dac  ei au preg tirea necesar  cre rii premiselor favorabile unei noi înv ri.  

În realizarea evalu rii ini iale cu grupele de pre colari se folosesc cu prec dere: jocuri didactice (în 
cadrul domeniilor de educare a limbajului, tiin e sau om i societate) finalizate deseori cu fi e de evaluare, 
probe practice pentru verificarea unor capacit i i abilit i (asociate activit ilor de pictur , desen, modelaj, 
activit i practice, etc.), conversa ii ( în cadrul activit ilor de cunoa tere a mediului i educa ie pentru 
societate sub form  de întreb ri i r spunsuri), jocuri de rol i concursuri (în cadrul unor activit i de educare 
a limbajului sau de educa ie muzical , etc.), expozi ii i portofolii cu lucr ri ale copiilor.  

În concluzie, evaluarea ini ial , trebuie s  respecte anumite norme pedagogice: s  fie echitabil , s  
exprime gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse, s  fie motivant , s  utilizeze mijloace adecvate, s  
nu fie stresant  pentru pre colari, s  fie complete i s  fie baza regl rii continue a procesului de înv mânt. 
În gr dini , este foarte important s  cunoa tem faptul c  nu to i copiii evolueaz  în acela i timp, c  nu to i 
au o evolu ie spectaculoas , c  fiecare are momentul lui de sclipire care nu trebuie ratat de educator, c  nu 
exist  norm  stabilit  pentru num rul de înregistr ri la fiecare copil în parte, c  rigoarea i calitatea 
observa iilor precum i onestitatea noastr  sunt esen iale în realizarea unei evalu ri de calitate.  

  

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. „Competitivitate i calitate în cariera didactic ”, Fondul Social European Investe te în Oameni, 

2014; 
2. „Proiectare didactic  i management european în spa iul românesc”, Editura Edu, Târgu- Mure , 

2013; 
3. „Totul…pentru copil”- Ghid pentru educatoare i directori, Prof. Rodica Grava, Editura Diana, 

2008; 
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FI  DE EVALUARE INI IAL  

 

Prof. POPA DANA ALINA 

 
Matematic  i explorarea mediului – Clasa preg titoare 

1. Formeaz  grupe de obiecte de aceea i form . 

 

 

 

 

 

 

2. Num r  obiectele de acela i fel i deseneaz  în caset  tot atâtea buline. Încercuie te cifra 
corespunz toare num rului de obiecte desenate. 

 
 
 

 

  
 
3        4         5 

 
 
 

 

  
 
7        9         6 

 
 
 
 
 

  
 
10      7         8  

 
 
 
 
 

  
 
9    10       8 

 

3. Încercuie te fiecare p trat. Coloreaz  cercurile cu ro u, iar dreptunghiurile cu albastru.  
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Plan de recapitulare în vederea testului ini ial: clasele a IX-a i a X-a 

Prof. Popa Daniela                                                                     
Liceul Tehnologic Ion I. C. Br tianu, Timi oara 

 
 

Clasa: a IX-a, L2, filiera tehnologic           

Num r ore / s pt.: 2 ore 

Data testului ini ial: prima s pt mân  din luna octombrie 

Structura planului recapitulativ: 

 

Tematica recapitul rii Competen e urm rite Strategii prev zute 

Con inuturi tematice: 

Les différentes façons de passer le week-
end. Les Français et les loisirs. 

Elemente de construc ia comunic rii: 

Les temps de l’indicatif: le présent, le futur, 
l’imparfait 

Le conditionnel présent. 

Func ii comunicative: 

Raconter au présent / au passé 

Faire des projets d’avenir 

Exprimer un souhait 

Exprimer les goûts et les préférences. 

Practica textului:  

Comprendre globalement / en détail  

Rédiger de courtes pages de journal 
personnel, au présent 

 

 

 

Elaborarea – oral sau în 
scris – a unor descrieri 
simple, cu referire la 
evenimente sau experien e 
personale, pe baz  de 
suport vizual sau de plan de 
idei. 

 

 

 

- fi e de lucru; 

- exerci ii i sarcini de lucru 
plecând de la un document 
declan ator înregistrat; 

- plan  explicativ : Le 
passé composé et 
l’imparfait. 

- munca individual  i în 
binom. 

Con inuturi tematice 

La maison et le logement. 

Visite chez des amis. 

Elemente de construc ia comunic rii: 

 

 

 

 

 

- exerci ii i sarcini de lucru 
plecând de la un document 
declan ator înregistrat; 

- fi e de lucru; 
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Les pronoms démonstratifs. 

Les relatifs simples. 

Func ii comunicative 

Inviter / accepter / refuser une invitation 

Féliciter quelqu’un. / Remercier 

Localiser, situer dans l’espace. 

Practica textului: 

Rédiger une petite-annonce 

Écrire un e-mail / un petit-mot pour inviter 
/ répondre au message 

Comunicarea interactiv  
într-un schimb de 
informa ii simplu i direct. 

 

- glosar al formulelor 
specifice actelor de vorbire - 
sistematizare. 

- munca individual  i în 
binom. 

 

Con inuturi tematice 

Les moyens de transport et la météo 

Elemente de construc ia comunic rii 

Prépositions et locutions de lieu et de temps  

Func ii comunicative 

Indiquer le chemin. Indiquer le temps qu’il 
fait. 

Lire une carte ou un dépliant. 

Practica textului: 

Comprendre / Rédiger des horaires et des 
trajets 

Écrire un court bulletin météo 

Identificarea unor 
informa ii specifice din 
documente curente simple 
(anun uri, prospecte, orare, 
instruc iuni). 

Cererea i oferirea de 
informa ii practice din 
sfera vie ii cotidiene. 

- exerci ii i sarcini de lucru 
plecând de la un document 
declan ator înregistrat, 

- munca în binom, 

- jocul de rol, 

- fi e de lucru, 

-fi e lexicale recapitulative, 

- schematiz ri ale 
conceptelor de gramatic  
(plan ). 

Con inuturi tematice: 

L’alimentation et la cuisine 

Elemente de construc ia comunic rii: 

L’impératif 

Func ii comunicative: 

Donner des instructions 

Practica textului: 

Rédiger une recette de cuisine simple 

Elaborarea – oral sau în 
scris – a unor descrieri 
simple. 

- exerci ii i sarcini de lucru 
plecând de la un document 
declan ator înregistrat 

- munca în echip  

- fi e de lucru i de 
sistematizare a lexicului 

- munca individual  i în 
binom. 
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Clasa: a X-a, L1 filiera tehnologic           

Num r ore / s pt.: 2 ore 

Data testului ini ial: prima s pt mân  din luna octombrie 

Structura planului recapitulativ: 

Tematica recapitul rii Competen e urm rite Strategii prev zute 

Con inuturi tematice: 

Les vacances, les loisirs et les hobbies, la famille; 
la rentrée.   

Elemente de construc ia comunic rii 

Les temps du passé: le passé composé et 
l’imparfait  

Func ii comunicative: 

Décrire une personne 

Raconter au passé 

Évoquer un souvenir 

Practica textului: 

Rédiger une page de journal, au passé 

 

 

 

 

Povestirea unui fapt divers, 
a unui eveniment cunoscut. 

 

 

- fi e de lucru; 

- exerci ii i sarcini de 
lucru plecând de la un 
document declan ator 
înregistrat; 

- plan  explicativ : 
Le passé composé et 
l’imparfait; 

- munca individual  i 
în binom. 

 

Con inuturi tematice 

Les styles de vie des jeunes du secondaire: vivre 
en ville ou à la campagne? 

Elemente de construc ia comunic rii: 

Articulateurs: et, mais, ou, parce que, par contre 

Func ii comunicative 

Parler de ses goûts et ses préférences 

Donner un conseil, donner son avis 

Practica textului: 

Comprendre un texte pour / contre la vie en ville 
/ à la campagne 

 

 

Cererea i oferirea de 
informa ii practice din 
sfera vie ii cotidiene i a 
specialit ii. 

 

 

 

- exerci ii i sarcini de 
lucru plecând de la un 
document declan ator 
înregistrat; 

- fi e de lucru; 

- munca individual  i 
în binom. 

 

 

Con inuturi tematice 

Les transports en documents. 

Elemente de construc ia comunic rii: 

L’impératif 

Locutions prépositionnelles pour orienter 

Func ii comunicative 

 

 

Identificarea unor 
informa ii specifice din 
documente curente simple 
(anun uri, prospecte, orare, 
instruc iuni). 

- exerci ii i sarcini de 
lucru plecând de la un 
document declan ator 
înregistrat; 

- munca în binom: 
jocul de rol; 

- fi e de lucru; 
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Indiquer le chemin. Décrire un objet. Lire une 
carte ou un dépliant. 

Practica textului: 

Comprendre et rédiger des textes pour orienter 

 

Cererea i oferirea de 
informa ii practice din 
sfera vie ii cotidiene. 

-fi e lexicale 
recapitulative; 

- glosar al formulelor 
specifice actelor de 
vorbire - sistematizare. 
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Utilizarea prezent rilor PowerPoint                                                       

în procesul de evaluare online a elevilor 

Popa Diana Florentina 

 
 

Educa ia, procesul complex ce st  la baza form rii individului, a avut de suferit schim ri drastice în 
urma instaur rii st rilor de urgen  i alert , începând cu luna martie a anului 2020. Toate componentele 
acestui proces au trebuit s  î i g seasc  o nou  utilitate - aceea de a asigura eficien a procesului de 
înv mânt i în mediul online.  

O parte integrant  i deosebit de important  a procesului instructiv - educativ o reprezint  evaluarea. 
Din p cate, modalit ile de evaluare în mediul online nu asigur  transparen a r spunsurilor date de elevi.  

Pentru a realiza o evaluare autentic , care s  reflecte exact nivelul de cuno tin e al elevilor, consider 
c  trebuie l murit urm torul lucru cu clasa de elevi: copiii trebuie s  în eleag  rolul de diagnostic pe care 
evaluarea îl are asupra procesului lor de înv are. Prin evaluare urm rim s  stabilim ceea ce tie elevul, 
ceea ce nu st pâne te destul de bine i ceea ce nu i-a însu it deloc pe parcursul perioadei de înv are. Din 
acest punct de vedere, mi-am provocat elevii s  trateze evalu rile de la clas  cu toat  sinceritatea cu care ar 
spune unui doctor ce îi doare. Prin aceast  analogie ei în eleg faptul c , a a cum pe medic nu îl min im c  
ne doare burta când defapt ne doare capul, nici pe doamenele profesoare nu ar trebui s  le l s m impresia 
c  tim s  rezolv m exerci iile, scriind eventual doar rasponsul copiat, f r  s  în elegem cerin a, modul de 
gândire, modalitatea de rezolvare a exerci iului. Din p cate, sistemul de educa ie din România se bazeaz  
foarte mult pe calificative, prin urmare elevii se simt ,,tenta i” s  profite de limitele de control ale cadrului 
didactic oferite de coala în mediul online pentru a nota la test rezultate sau r spunsuri ce nu le refect  
nivelul de cuno tin e i modul de gândire.  

Afirm acest lucru deoarece consider c  un mare dezavantaj al procesului de înv mânt realizat în 
sistem online îl reprrezint  lipsa de control a cadrului didactic. Iar prin faptul c  nu exist  nicio prevedere 
legal  care s  impun  elevluui s  participe la ore cu camera deschis  în permanen  se pune înc  o c r mid  
în acest zid înalt construit între ceea ce înva  elevul i ceea ce pretinde el c  tie. Îns , aceast  b t tlie 
consider c  este pe jum tate c tigat  dac  îi atragem al turi de noi pe elevi, convingându-i s  renun e la 
tentivele de tri are, copiere i fraud , încurajându-i s  exprime exact ce tiu. 

Bineîn eles c , în era tehnologiei, nu au întârziat s  apar  diverse aplica ii, site-uri, jocuri i chiar 
chestionare online ce pot fi folosite cu succes la momentul evalu rii. Îns , fiecare resurs  de care dispunem 
trebuie s  o trecem prin filtrul personal al gândirii i s  vedem dac  va trece de întrebarea: se pliaz  aceast 
mod/site/joc/link pe profilul clasei mele? Singurul în m sur  s  r spund  la aceast  întrebare este însu i 
cadrul didactic care cunoa te nu numai elevii, capacit ile întelectuale, priceperile i deprinderile acestora, 
dar i niveul economic al familiei pentru a ti pe ce fel de dispozitiv lucreaz  elevii la clas .  – factor relevant 
în predarea online.   

Un alt aspect pe care trebuie s  îl avem în vedere în ceea ce prive te modul de abordare a evalu rii în 
mediul online este reprezentat de nivelul financiar al cadrului didactic, aspect l sat în penumbr . Bineîn eles 
c  ni se recomand  i suntem invita i i înv a i s  folosim platforme i site-uri care mai de care mai 
atractive, îns  nimeni nu specific  faptul c  acele site-uri ofer  serviciile în regim de contracost, iar acest 
pre  este nevoit cadrul didactic s  îl achite din buzunarul propriu. Din p cate, pentru profesorii dn România 
a devenit o normalitate s  foloseasc  banii primi i din salariul i a a insuficient pentru a asigura materiale 
de calitate pe tot parcursul anului colar. 
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Ast zi îns , vin s  v  prezint o alternativ  la fel de atractiv  i aproape deloc costisitoare, prin care 
profesorii pot realiza materiale menite s  îmbun t easc  modul în care îi evalueaz  pe elevi. Spun c  este 
aproape costisitoare, deoarece ea trebuie ,,pl ti ” nu cu bani, ci cu timp, r bdare i creativitate din parte 
cadrului didactic. 

Prima variant  am intitulat-o ,,Roata ortogramelor”. Este, 
de fapt, o prezentare PowerPoint în care am reu it s  redau, prin 
formele i nuan ele utilizate, impresia de Roata a norocului. 
Apelând a op iunea ,,Animations” putem s  îi atribuim fiec rui 
element din slide o mi care i o comand . Jocul acesta se joac  
respectând urm toarele etape: cadrul didactic alege op iunea de 
share-screen a aplica iei pentru ca to i elevii s  vad  roata. Apoi 
se acceseaz  op iunea de prezentare. Cadrul didactic apas  pe 
manet ; 

în urma acestei ac iuni roata începe s  se învârte. 
Un copil numit anterior începerii jocului va spune 
,,STOP!”, iar cadrul didactic va ap sa din nou pe 
manet . De data aceasta roata se opre te, iar în 
dreptul acului se afl  o ortogram . Sarcina se poate 
realiza în diverse moduri: fie acel copil numit va 
formula o propozi ie cu aceast  ortogram , fie to i 
elevii pot scrie propozi iile proprii în caietul de 
clas , pe foaia de test sau chiar în chat-ul întâlnirii, 
pentru un feed-back imediat. 

O alt  variant  de evaluare la fel de interactiv  am reprezentat-o prin ,,Provocarea toamnei”. Într-o 
prezentare PowerPoint am ad ugat un text i mai multe imagini cu elemente specifice toamnei. Prin 
accesarea op iunii ,,Link”  am reu it s  acord fiec rei imagini op iunea de a-mi deschide un anumit slide 
din prezentarea curent . Astfel, copiii î i alegeau ce element al toamnei doreau, iar ap sând pe imaginea 
respectiv  ne ap rea un alt slide al prezent rii, slide pe care era scris o anumit  cerin . Rezolvarea cerin ei 
are din nou multiple variante: fie scriau rezolvarea pe foaia de test, fie pe caiet, fie în chat, fie printr-un 
mesaj privat adresat profesorului. 

 

În concluzie, creativitatea specific  fiec rui cadru didactic poate deveni un ajutor de n dejde în ceea 
ce prive te realizarea materialelor online de evaluare a elevilor, folosind PPT. 
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Evaluarea. Scurt  perspectiv  istoric  
 

* Popa Diana Mihaela 
L. T. „E. Racovi ”  Techirghiol                                                          

c. Gimn. Nr. 33 ”A. Saligny” Constan a 
 
 
 
În domeniul educa iei, cercetarea analitic  a conceptului de „evaluare” este un modus vivendi pentru 

gânditorii reprezentativi ai domeniului. Un itinerariu care ofer  acces la decodific rile asociate termenului 
este cel al întoarcerii in tempore. Verificarea literaturii de specialitate contureaz  un parcurs complex.  

 
C. Cuco  (2006) distribuie teoriile evalu rii în trei mari perioade: 1. cea a testelor, cu debut la finalul 

secolului al XIX-lea, a vizat înlocuirea m sur rii subiective cu teste standardizate; 2. cea a m sur torilor 
începe în 1910, având ca deziderat s  perfec ioneze bateriile de teste pe baza unor criterii obiective; 3. 
perioada evalu rii, cu debut în 1930, a avut un caracter mai complex asigurat de analiza modurilor de notare, 
a subiectivismului/obiectivismului i a variabilit ii procesului evaluativ. 

 
D.  Potolea,  I.  Neac u,  R. Iucu   i  I.O.  Pâni oar   (2008)  consider    c    termenul   de 
evaluare  a avut o evolu ie în patru etape: 1. evaluarea „comparativ ” utilizat  pentru clasificarea 

elevilor; 2. evaluarea „criterial ” folosit  pentru a pozi iona elevii prin raportare la atingerea obiectivelor; 
3. evaluarea „corectiv ” utilizat  pentru a le oferi elevilor informa ii edificatoare cu privire la procesul 
înv rii, ducând la facilitarea acestuia; 4. evaluarea „con tientizat ” sau „formatoare” folosit  pentru 
beneficiile metacognitive pe care le ofer  elevilor. 

 
Primul pedagog  care a subliniat necesitatea unei evalu ri de natur  formativ  - care s  colecteze 

informa ii despre nivelul de realizare a obiectivelor i s  identifice aspectele care necesit  ameliorare  înc  
din timpul procesului instructiv - a fost M. Scriven (1967, apud McDowell, Sambell & Davison, 2009). 

B.S. Bloom, G.F. Madaus i T.J. Hastings (1981) au frac ionat instruirea în etape succesive finalizate 
printr-o evaluare a înv rii, menit  s  ajusteze predarea prin utilizarea rezultatelor.    

Importan a individualiz rii a fost declarat  ca norm  pentru educa ia de înalt  calitate. 
 
În 1989, Caroline Gipps a introdus conceptul de evaluare pentru înv are, f când distinc ia clar  între 

evaluare, ca m sur  a achizi iilor dobândite, i evaluare, ca dinam al amelior rii procesulului de predare i 
înv are. Desigur, evaluarea înv rii transpare ca element sumativ, în timp ce evaluarea pentru înv are are 
un pronun at caracter formativ (1994, apud McDowell, Sambell & Davison,  2009).  

 
În context, este util  o posibil  „transparentizare”  a conceptului de  „formativ”  (Brookhart, 2007, 

apud Wiliam 2011).  
 
Evaluarea are caracter formativ dac  ofer  date importante despre înv are astfel încât acestea s  

poat  fi utilizate:  
 
1. de profesori pentru a lua decizii în procesul educa ional i 2. de cursan i pentru a le spori motiva ia 

intrinsec  i a le ameliora performan a educa ional . 

Actualmente, evaluarea este abordat  comprehensiv, astfel încât s  le stimuleze elevilor procesele 
cognitive superioare i autoreglarea în înv are. A adar, evaluarea, predarea i înv area sunt procese 
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interconectate. Cea dintâi având menirea de a oferi un feedback autentic pred rii i înv rii (Villarroel, 
Bloxham, Bruna,  Bruna & Herrera-Seda, 2018). 

Este de remarcat faptul c , de-a lungul timpului, evaluarea sufer  metamorfoze atât de natur  formal , 
cât i structural , în direc ia centr rii pe beneficiarul educa iei: elevul. 
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ACTIVITATEA DIDACTIC  ON - LINE –                                                

AVANTAJE I DEZAVANTAJE 
 
 
 

Prof. Popa Eleonora 
coala Gimnazial  Cru e , Gorj 

 
 

 
Înv area online poate fi definit  ca o form  alternativ  de înv mânt în cadrul c reia se asigur  

continuarea procesului educa ional în condi ii normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distan .  

Aceast  modalitate alternativ  este studiat  de zeci de ani deopotriv  de pedagogi, exper i în design 
curricular i exper i în noi tehnologii comunica ionale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde i criterii de evaluare se axeaz  pe cel pu in trei zone 
pedagogice:  

 înv area online de calitate, 
 predarea online  
 proiectarea instruirii online. 

Ceea ce tim din aceste studii este c  înv area online eficient  rezult  dintr-o proiectare i planificare 
atent  a instruirii. 

Atribu ii 
În primul rând, pentru a fi la fel de eficient  ca instruirea fa -în-fa , trebuie s  se reg seasc  sub 

forma înv rii mixte (blended learning – on line i fa -în-fa ). Prezen a fiec ruia dintre aceste tipuri de 
interac iune, atunci când este integrat  în mod semnificativ, cre te rezultatele înv rii. 

În al doilea rând înv area online de calitate înseamn  
 timp de planificare, 
 preg tire i dezvoltare pentru o lec ie, 
 situa ia actual  determinându-ne mai degrab  s  ac ion m cu resurse minime disponibile i într-un 

timp redus. 
Planificarea atent  a înv rii online presupune nu doar identificarea con inutului de parcurs, ci i 

proiectarea atent  a tipurilor de interac iune, cu scopul de a sus ine procesul de înv are. Apoi, trebuie 
adaptat  particularit ilor de vârst  i chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studen ilor i adul ilor în contexte de formare. 

Privind cum înv area este eficientizat  prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, îns  putem s  vedem i câteva dezavantaje. În cele ce urmeaz , voi vorbi despre cum v d eu 
înv area prin internet. 

 Avantaje 
 Distribuirea rapid  a materialelor didactice: 

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde i oricui informa iile pe 
care le dore te. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu 
va pierde nimic pentru ca informa iile r mân online. 

 Elevii/studen ii intr  în posesia materialelor print-o simpla accesare: 
Orice persoan  din grupul int  are acces la toate informa iile, oriunde i oricând. 
 Existen a con inuturilor multimedia: 

Prin internet pot fi transmise i imagini, videoclipuri, fi iere i orice fel de materiale virtuale care 
întotdeauna au eficientizat înv area. 

 Con inuturile pot fi terse, corectate sau actualizate cu u urin : 

18



Dac  distribuitorul î i d  seama c  a transmis o informa ie gre it  sau poate dore te s  o actualizeze, 
el poate face acest lucru oriunde i oricând. De asemenea, orice document poate fi editat i reeditat, astfel 
corectarea nu mai produce dificult i. 

 Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
Informa iile pot fi îndreptate spre o persoan  sau c tre mai multe în acela i timp; în mod individual 

sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot s  i comunice. 
 Folosirea con inuturilor interactive, existen a feed-back-ul ui: 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experien e, p reri sau informa ii. De asemenea, 
ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exist  
i interac iune virtual  i nu numai înv are individual . 

Avantajele înv rii online deriv  indiscutabil din faptul c  activit ile online pot fi accesate oricând 
i oriunde, cursan ii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 

determinat c  într-o sal  de clas , programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod 
independent materialul propus, putând accelera procesul de înv are sau încetini. 

Înv area online permite i elevilor i profesorilor s  interac ioneze într-o comunitate online, f r  a fi 
prezen i în acela i loc s u timp. Din alt  perspectiv , elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe 
informa ii procesate cu aten ie, cu o implicare emo ional  redus . 

Dezavantajele înv rii online 
 Dificult i în utilizarea tehnologiei: 

Tehnologia avanseaz  zi de zi i nu toate persoanele sunt la zi cu nout ile. De aceea sunt întâmpinate 
probleme de utilizare i de accesare a informa iilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea 
sunt întâlnite situa ii de confuzie i dezorientare, de unde apare i lipsa de motiva ie. Dar aceast  problem  
poate fi rezolvat  prin tutoriale video. 

 Lipsa comunic rii reale/fizice: 
Când înv area i comunicarea r mân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai 

tiu s  comunice i încep s  comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne 
robotizeaz ! 

 Situa ii limit : 
Numesc situa ii limit  cazurile în care o persoan  este într-un anumit context în care nu poate avea 

acces la internet sau nu î i permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla s  piard  o anumit  
informa ie care îi era util  în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc.  

Interpretarea eronat  a explica iilor scrise reprezint , de asemenea, o problem . Pentru elevi, 
înv area online activ  solicit  mai mult  responsabilitate, ini iativ  i efort decât instruirea fa -în-fa . 
Deciziile legate de m rimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate; un num r mare de 
elevi face imposibil  interac iunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe m sur  
ce dimensiunea clasei cre te; se ajunge, în cele din urm , la un punct în care pur i simplu nu este posibil 
ca un profesor s  ofere feedback specific i prompt. 

Dezavantajele înv rii online sunt legate de faptul c  sunt s r cite rela iile interumane între elevi i 
profesori; dar i între elevi, cu reale efecte în timp dac  se permanentizeaz  acest mod de abordare a 
înv rii. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate colare slabe; con inuturile 
expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condi iile în care în elegerea acestora nu este facilitat  
de profesor. 

Concluzii 
Am putut expune câteva idei, îns  cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, atât a celor 

mici, cât i a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o 
motiva ie puternic  pentru a o utiliza în mod eficient. 

Înv area în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte i punctele slabe, s  ac ioneze ca 
mentori i s  ghideze studen ii în posibilit ile lor de carier . 

Într-o clas  tradi ional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice propriile 
întreb ri cu profesorul, ob inându- i astfel r spunsurile imediat. 

În elegând modelul de întreb ri i r spunsuri i sugestiile oferite de profesori cu experien , elevii pot 
g si mai multe informa ii utile decât atunci când utilizeaz  note i sugestii online generalizate. 
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De asemenea, înv area în clas  este mai util  datorit  unei interac iuni continue între elevi i 
profesori, deoarece îi ajut  pe elevi s  scape de temerile lor cu privire la examene. 

În cele din urm , interac iunile cu profesorii buni contribuie la motiva ia elevilor de a ob ine note 
mari. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-

online-learning 
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EVALUAREA ORAL                                                                  
CA METOD  TRADI IONAL  DE EVALUARE 

Prof. înv. Primar Popa Ioana – Mihaela 
coala Profesional  R scruci 

 
 

 
Metodele de evaluare sunt c i, instrumente, modalit i de ac iune, prin intermediul c rora evaluatorul 

ob ine informa ii în leg tur  cu randamentul colar al elevilor, cu performan ele acestora, cu nivelul de 
st pânire a cuno tin elor, de formare a abilit ilor etc., prin raportare la obiectivele propuse i la 
con inuturile tiin ifice. Metodele de evaluare îi ofer  evaluatului posibilitatea de a- i demonstra nivelul 
performan elor i calitatea presta iei, în termeni de proces i de produs  (Boco , Jucan, 2007). 

Metodele de evaluare tradi ionale sunt cele care sunt foarte des utilizate i s-au validat în timp. 
Metodele tradi ionale de evaluare se bazeaz  pe probe orale, probe scrise i practice, precum i pe utilizarea 
dispozitivelor de examinare. 

În ceea ce prive te evaluarea oral , nu exist  o tehnic  anume de evaluare oral . Profesorul face apel 
la întreb ri, care pot fi valorificate în variante diferite: prin expunerea cuno tin elor de c tre elev; prin 
întreb ri i dialog profesor-elev; prin interviu structurat/ nestructurat; prin chestionar oral, eseu oral sau 
dizerta ie oral ; prin sus inerea oral  a proiectului, a portofoliului. Aceast  metod  constituie o form  
particular  a conversa iei, prin care se verific  gradul de însu ire a cuno tin elor, corectitudinea acestora, 
gradul de formare a abilit ilor de a interpreta i prelucra datele, opera ionalitatea achizi iilor. 

Evaluarea oral , cunoscut  i sub numele de ascultarea elevilor, reprezint  un procedeu des utilizat 
în practica didactic . Dup  o conversa ie frontal  cu clasa, se prefigureaz  temele ce urmeaz  s  fie 
verificate, dup  care 3-5 elevi r spund la tabl  sau din banc . Clasa particip  activ, completeaz , apreciaz  
r spunsurile i ofer  solu ii inedite. În cadrul verific rii cuno tin elor i pentru a sus ine înv mântul 
formativ, este bine ca to i elevii s  î i verifice propriile cuno tin e, abilit i al turi de cei verifica i, în 
vederea realiz rii unui autocontrol i a unei autoevalu ri. 

În chestionarea oral , profesorul alterneaz  întreb ri de baz  cu întreb ri ajut toare, pentru a orienta 
gândirea i activitatea elevilor. Pentru a realiza o evaluare, o înv are i o predare formativ , întreb rile s  
îi fac  pe elevi s  selecteze materialul necesar, s  îl restructureze, iar în momentul în care ei vor prezenta 
materialul, e ideal ca ace tia s - i prezinte ideile într-o form  personal , original  i creatoare. De asemenea, 
întreb rile trebuie s  vizeze dezvoltarea opera iilor gândirii: analiza, compara ia, clasificarea, dezv luirea 
raporturilor cauzale, argumentarea, formularea explica iilor, generalizarea, abstractizarea. 

Evaluarea oral  se realizeaz  în func ie de o serie de criterii, stabilite de cadrul didactic i aduse la 
cuno tin a elevilor, împreun  cu atribuirea calificativelor. Aceste criterii se refer  la con inutul tiin ific, la 
organizarea logic  a con inutului tiin ific, prelucrarea i structurarea lui, la modalitatea de articulare a 
r spunsului (claritate, corectitudinea limbajului, ordonarea ideilor). 

Op iunea pentru acest mod de evaluare implic  i luarea în considerare a limitelor pe care le 
reprezint : au validitate redus  datorit  imposibilit ii acoperirii uniforme a con inuturilor predate pe un 
interval mai mare de timp i al verific rii tuturor componen ilor clasei, privind asimilarea con inutului supus 
verific rii. 

Evaluarea oral  opereaz  un sondaj în con inuturile predate i în rândul elevilor. Niciodat  nu pot fi 
ob inute, pe aceast  cale, informa ii complete privind asimilarea unei arii de con inut de c tre o clas  de 
elevi. Datorit  acestui fapt, procesul de înv mânt, dac  s-ar limita numai la examin ri orale, ar avansa în 
condi iile unui feed-back incomplet. 

Sub raportul cot rii r spunsurilor, ele au o fidelitate redus , datorit  mai multor circumstan e: durata 
scurt  a examin rii, r spunsurile nu se conserv , nu pot fi rev zute de evaluator, la care se adaug  varia ia 
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comportamentului evaluatorului (oboseal , neaten ie, sup rare) precum i influen a exercitat  asupra 
acestuia de opinia format  asupra elevului verificat. 

Nu poate fi ignorat nici faptul c  nu se acord  anse egale tuturor elevilor, gradul de dificultate al 
întreb rilor fiind, inevitabil, diferit i nu permit compararea pertinent  a performan elor elevilor, întrucât 
aprecierile se raporteaz  la elemente de con inut diferite. 

În înv mântul formativ sunt eficiente forme combinate de evaluare, se îmbin[ examin rile frontale 
cu procedeele de ascultare individual . Pot fi asculta i 2-3 elevi la tabl , simultan, dar care primesc exerci ii 
diferite, iar clasa identific  i discut  solu iile. O alt  modalitate de ascultare este cea frontal  rapid  prin 
participarea întregii clase i se pot nota acele r spunsuri ample i creative. Astfel, profesorul identific  
gre elile tipice, confuziile i lacunele elevilor, dar acele p r i care au fost mai interesante i mai atractive 
pentru elevi.  

Evaluarea oral  cere mult tact pedagogic prin: încredere reciproc , oferirea permanent  de înt riri 
pozitive de c tre cadrul didactic, echilibrarea modalit ilor de recompensare i sanc ionare a elevilor, 
argumentarea calificativelor, sprijinirea autoevalu rii. 

 
 
Bibliografie: 
 
Boco , M. & Jucan, D. (2007), Fundamentele pedagogiei. Teoria i metodologia curriculumului, 

Repere i instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Edi ia a III-a, revizuit  2017, Pite ti: Editura 
Paralela 45 
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Evaluarea online - metode, tehnici i strategii                                               

aplicate pentru realizarea evaluarii online 

Autor: Profesor înv mânt primar Popa M d lina Elena,                                    
Scoala Gimnazial  Desa, Dolj 

 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor.  

Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

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

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Hot Potatoes. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz  
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate pe întreb ri). 
Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot Potatoes 
într-o singur  unitate. 

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

Exemple: 

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

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

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

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.Produsele elevilor sunt cea 
mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este 
ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
2. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA MARIA LILIANA 
COLEGIUL NA IONAL ,,I. M. CLAIN” BLAJ, JUD. ALBA 

 

 

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare.  

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt, ce permite luarea, în cuno tin  
de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a activit ii elevului. Evaluarea trebuie 
conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare obiectiv , ci ca o cale de 
perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu este o etap  suprapus  
procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. Al turi de predare i înv are, 
evaluarea reprezint  o func ie esen ial  i o component  a procesului de înv mânt. Cele trei forme de 
evaluare (ini ial , formativ  i sumativ ) sunt în rela ie de complementaritate, determinat  de func iile lor 
în demersul evaluativ. 

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 
rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – înv are – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât 
s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale:  
 m surarea, cuantificarea rezultatelor colare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urm rit;  
 aprecierea acestor rezultate pe baza raport rii lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emi ându-se o judecat  de valoare;  
 formularea concluziilor i adoptarea deciziilor educa ionale adecvate în urma interpret rii 

rezultatelor ob inute i emiterea unor judec i de valoare.  
Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 

etape definite, înregistrarea exact  i conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fi e, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validit ii, a relevan ei, a fidelit ii demersului evaluativ.  

În efortul de determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, cadrele didactice au la 
dispozi ie un arsenal de metode i instrumente de evaluare.  

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

p.284) 
Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 

evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284):  
 
Metode i instrumente de evaluare tradi ional : 
Evaluarea oral  se realizeaz  mai ales prin întreb ri - r spunsuri i prin îndeplinirea unor sarcini de 

lucru, oral sau în scris (de obicei la tabl ), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosit  cu 
prec dere ca verificare curent  i par ial , pe parcursul programului de instruire, ca i în cadrul examenelor.  

Examinarea oral  const , în toate cazurile, în probe la care r spunsurile sunt date oral. Cerin a 
educatorului poate fi oral , scris  sau practic .  
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Caracteristici ale evalu rii orale:   
 

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

  

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

 

Probele scrise  
Ca i examin rile orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de 

colaritate i la marea majoritate a disciplinelor de înv mânt.  
Probele scrise îndeplinesc func ii de diagnostic, de feed-back (pentru elev i cadru didactic), corectiv  

i de autoevaluare (în rela ia elevului cu sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210).  
Rolul principal al acestor probe este de a face posibil , periodic, o evaluare obiectiv  i operativ  pe 

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

i de dezvoltare a capacit ii de exprimare în scris a elevilor.  
Metoda apeleaz  la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucr ri scrise neanun ate), 

lucr ri de control (anun ate), fi e de munc  independent  în diferite etape ale lec iei, teme pentru acas , 
teste de cuno tin e (docimologice).  

Metode i instrumente complementare:  
Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradi ionale de 

evaluare sunt mai pu in (uneori) deloc eficace. În acest sens, se recomand  utilizarea unor metode 
alternative (mai corect, complementare) de evaluare.  

 

Metodele i instrumentele complementare sunt:  
 observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor;  
 investiga ia;  
 portofoliul;  
 proiectul;  
 autoevaluarea 

 

Combinarea instrumentelor de complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale 
a capacit ilor elevilor.  

Problematica modalit ilor de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu îmbun t it  i 
diversificat . Scopul comun, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i 
corectare mai mult decât de sanc ionare.  

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe elevi mai con tien i i îi motiveaz  s  se 
implice în sarcin .  

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

 
Bibliografie:  
 

1. Nicola, Ioan, Pedagogie, Bucure ti, Editura Didactic  i Pedagogic , RA , 1994 
2. Radu, Ion, Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Bucure ti, E.D.P., 1981 
3. Stanciu, Mihai, Didactica postmodern , Editura Universit ii Suceava, 2003 
4. Stoica, A., Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Ed. Humanitas Educa ional, 

Bucure ti, 2003 
5. Goian, M. E. (coord.), Limba român . Comunicare – cl.a III-a, Ed. Nomina, Pite ti, 2008 
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Metode complementare de evaluare 

Profesor Popa Maria,                                                                   
Scoala Gimnaziala Teasc, Dolj 

Referatul ca instrument de evaluare complementar  ofer : 

o  indicii referitoare la motiva ia pe care o are elevul pentru o disciplin ; sau alta din curriculum-ul 
colar; 

o posibilitatea elevului de a demonstra varietatea i profunzimea cuno tin elor pe care le posed  pe 
o anumit  tem ; 

o elevului posibilitatea de a stabili o serie de corela ii între cuno tin ele diverselor discipline colare 
i de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare a unor teme; 

o elevului ocazia de a- i demonstra capacit ile creative i imaginative i, implicit de a- i proiecta 
subiectivitatea în tratarea unor teme; 

 Investiga ia reprezint  o metod  de evaluare prin care elevul are posibilitatea de a aplica în mod 
creativ cuno tin ele i de a explora situa ii noi sau forme pu in asem n toare în raport cu experien a 
anterioar . De obicei pentru investiga ie este necesar un interval de timp mai mare de o or .  În evaluarea 
investiga iei profesorul poate avea în vedere atât procesul cât i produsul. Principalele caracteristici ale 
investiga iei sunt urm toarele: 

o se poate derula individual sau în echip ; 

o are un caracter sumativ; 

o are caracter formativ; 

o are caracter integrator, atât pentru procesele de înv are anterioare, cât i pentru metodologia 
inform rii i a cercet rii. 

• Este recomandabil ca evaluarea investiga iei s  fie f cut  holistic inându-se cont de urm toarele 
criterii: 

 strategia de rezolvare a temei; 

 modul de aplicare a cuno tin elor necesare în realizarea investiga iei; 

 calitatea prelucr rii datelor ob inute; 

 modul de prezentare i argumentare a rezultatelor ob inute în desf urarea investiga iei; 

 atitudinea elevilor pe perioada desf ur rii investiga iei. 

 Proiectul reprezint  o metod  de evaluare complex  care furnizeaz  informa ii în leg tur  cu 
competen ele elevului i cu progresele f cute într-o anumit  perioad  de timp. Tema proiectului poate fi 
selectat  de elev/elevi sau poate fi stabilit  de profesor.  În cazul folosirii acestei metode trebuie îndeplinite 
urm toarele condi ii: 

27



 elevul/echipa de elevi trebuie s  fie interesat/interesat  de subiectul proiectului; 

 elevul/echipa de elevi trebuie s  cunoasc  sursele de informare i resursele materiale; 

 elevul/echipa de elevi trebuie s  tie c  poate primi sprijin de la profesor sau de la p rin i; 

 elevul/echipa de elevi trebuie s  aib  la dispozi ie timpul necesar realiz rii proiectului; 

Profesorul trebuie s  stabileasc  împreun  cu elevul/echipa de elevi: 

 ce se evalueaz  (proces, produs sau ambele); 

 când se evalueaz  (pe parcurs sau numai la sfâr it); 

 cine furnizeaz  resursele (profesorul sau elevii); 

 exist  sau nu etape bine determinate de evaluare (plan de implementare, raport intermediar). 

Portofoliul ofer  o imagine asupra evolu iei în timp a elevului i eviden iaz  o palet  larg  de abilit i 
ale acestuia. Exist  îns  i dezavantaje ale folosirii portofoliului care constau în faptul c : 

 este o metod  de evaluare subiectiv  

 este o metod  de evaluare consumatoare de timp. 

• Utilitatea portofoliului cre te dac  este folosit atât ca metod  de înv are cât i ca metod  de 
evaluare. 

Autoevaluarea este o metod  de evaluare care deriv  din necesitatea de autocunoa tere a 
elevului.Pentru ca elevul s  î i dezvolte abilit i de autoevaluare, profesorul trebuie s  prezinte elevului, 
anterior unei evalu ri, care sunt obiectivele evalu rii respective i criteriile dup  care se va face evaluarea. 
Pentru ca elevii s  se autoevalueze sunt necesare grile de evaluare concepute în mod special pentru a 
aceasta. Autoevaluarea este un mijloc important pentru realizarea regl rii instruirii, a amelior rii acesteia. 

 Observarea sistematic  a comportamentului elevilor – metod  de evaluare care furnizeaz  o serie 
de informa ii utile, greu de ob inut pe alte c i. Pentru înregistrarea informa iilor se pot folosi urm toarele 
tipuri de instrumente prin care pot fi evaluate atât procese cât i produse realizate de elevi: 

 fi  de verificare 

 scal  de clasificare; 

 fi  de evaluare calitativ . 
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Evaluarea tradi ional  

 

Prof. înv. pre colar: POPA MARIA-ANCU A                                              
GR DIN A „FLOARE ALBASTR ”                                                    

SECTOR 4, BUCURE TI 
 

În sens larg, “evaluarea este acea activitate prin care sunt corelate, prelucrate i interpretate 
informa iile privind starea i func ionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le ob ine, activitate ce conduce 
la aprecierea acestora pe baza unor criterii, standarde i prin care este influen at  evolu ia sistemului”. 
(Radu, I.T., 2008). 

La nivel de macrosistem, prin evaluare se m soar  i se apreciaz  eficien a sistemului de înv mânt 
ca subsistem al sistemului social, respectiv nivelul de atingere a finalit ilor educa ionale prestabilite. 

La nivel de microsistem, al activit ilor instructiv-educative concrete, evaluarea are ca scop 
cunoa terea randamentului colar, respective a raportului dintre performan ele realizate i demonstrate de 
elevi i performan ele anticipate i proiectate de cadrul didactic. 

Scopul evalu rii este acela de a orienta i de a optimiza înv area. În coala tradi ional  aceasta se 
realiza strict prin evaluarea cuno tin elor elevilor. Conceptul de evaluare particularizat pentru înv mântul 
pre colar, p streaz  caracteristicile evalu rii unei activit i didactice, dar cu note specific, determinate de 
treapta de înv mânt i de natura con inutului evaluat.  

 “În cadrul activit ilor din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea 
cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul activit ilor de înv are. În acela i 
timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizate în atitudinile i 
comportamentele dobândite de copilul pre colar în cadrul activit ilor realizate.”  

Evaluarea copiilor de vârst  timpurie se realizeaz  în modalit i specifice acestui nivel de educare i 
instruire având în vedere faptul c  achizi ionarea de cuno tin e nu reprezint  un scop în sine în aceast  etap  
de vârst . 

Metoda de evaluare este “o cale prin care profesorul ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea unei diversit i de 
instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus.” (Stoica, A., 2001) 

Cel mai frecvent metodele de evaluare sunt grupate în 2 mari categorii: 

1. Metode tradi ionale 
2. Metode complementare 
 Metodele tradi ionale de evaluare au c p tat aceast  denumire datorit  consacr rii lor în timp. Din 

aceast  categorie fac parte: 
- Probele orale; 
- Probele scrise; 
- Probele practice; 
Probele de evaluare utilizate în gr dini  pot lua diferite forme de la probe orale, la probe scrise sau 

jocuri didactice.  
Probele orale de evaluare se realizeaz   prin metoda conversa iei i ofer  educatoarei informa ii 

despre nivelul de formare a structurilor psihice la pre colari. Copilul asociaz  cuvântul la ac iune, 
ac ioneaz , analizeaz , compar  i exprim  prin limbaj datele sarcinii primite. În cadrul probelor de 
evaluare orale chiar dac  pre colarii nu primesc o fi  de evaluare propriu-zis  aceasta trebuie s  existe în 
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dosarul educatoarei i s  aib  forma unui instrument de evaluare. Instrumentul de evaluare se întocme te 
de c tre cadrul didactic în cadrul tuturor activit ilor de evaluare. 

Probele scrise de evaluare sunt instrumente specifice cu caracter sintetic pentru evaluarea ini ial , 
continu  i sumativ . Acest tip de probe sunt compuse din itemi(cerin e sau sarcini ce trebuiesc îndeplinite 
de c tre pre colari). Formularea precis  a itemilor este o necesitate pentru a planifica adecvat pa ii ce 
trebuie facu i de copil pentru a atinge performan a dorit .  

Itemul (pedagogic) reprezint  un element component al instrumentului de evaluare(prob  de evaluare, 
test pedagogic). Reprezint  o cerin , o întrebare la care trebuie s  r spund  pre colarul.  

Exist  în teoria i practica evalu rii mai multe criterii de clasificare a itemilor, dintre care cel mai des 
utilizat este acela al gradului de obiectivitate oferit de corectare. În func ie de acest criteriu, itemii pot fi 
califica i în trei categorii: 

-Itemi obiectivi; 
-Itemi semiobiectivi; 
-Itemi subiectivi (cu r spuns deschis) 
Itemii obiectivi sunt dominan i în testele de cuno tin e, mai ales în cele standardizate. Pot dobândi 

forma de: itemi cu alegere dual (adev rat-fals/da-nu/potrivit-nepotrivit), itemi de asociere 
simpl /împrerechere(presupune stabilirea unor coresponden e, asocieri între elementele distribuite pe dou  
grupe/coloane/rânduri-prima grup  reprezentând enun ul itemului, iar a doua grup  r spunsurile, itemi cu 
alegere multipl ( sunt forma i dintr-un enun /premis  urmat de un num r de op iuni din care elevul trebuie 
s  aleag  solu ia corect . Pentru fiecare item sunt oferite 2-4 r spunsuri, din care unul singur este corect, 
iar celelalte sunt aparent corecte.) 

Itemii semiobiectivi cuprind întreb ri i cerin e care presupun elaborarea unor r spunsuri scurte. Pot 
dobândi forma de: itemi cu r spuns scurt-acest tip de item solicit  copilului s  formuleze un r spuns scurt, 
s  completeze o afirma ie în a a fel încât aceasta s  dobândeasc  sens i valoare de adev r; itemi de 
completare-solicit  producerea unui r spuns al c rui rol este s  întregeasc  un enun  lacunar sau incomplet 
, adic  un enun  din care lipsesc termenii-cheie  care dau sens enun ului; itemi cu întreb ri structurate-sunt 
construi i din mai multe întreb ri subsumate legate printr-un element comun(referindu-se la un 
fenomen/tem ), r spunsurile conduc la elaborarea unor mici eseuri. Sunt itemi care fac trecerea de la itemii 
obiectivi la itemii subiectivi. 

Itemii subiectivi pot dobândi forma de: itemi cu r spuns construit scurt, pu in elaborat-cere elevului 
s  exprime o singur  idee important  în câteva fraze: o explica ie, o rela ie, o defini ie descriptiv  etc.; itemi 
de tip rezolvare de problem -acest tip de item se refer  la o situa ie problem  sarcin  de lucru în care elevul 
se confrunt , în general, cu un caz pentru care nu exist  o solu ie înv at  anterior, o unic  solu ie; itemi de 
tip eseu-cer elevului s  construiasc , s  produc  un r spuns liber în conformitate cu un set de cerin e date; 
itemi cu r spuns construit elaborat-poate cere un r spuns care s  fie redactat pe mai multe pagini.  

În cadrul activit ilor de evaluare a cuno tin elor prescolarilor sunt recomanda i itemii obiectivi i 
semiobiectivi. 

Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii pre colarilor de a aplica anumite 
cuno tin e teoretice, precum i a nivelului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. Cu 
toate c  activit ile practice ofer  posibilitatea copilului de a- i dezvolta atât competen ele generale 
(comunicare, analiz , sintez , evaluare), cât i pe cele specifice, aplicative (utilizarea datelor, a 
instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor), evaluarea pre colarilor prin probe practice, atât în 
situa ii de examinare curent , cât i în situa ii de examen, este foarte pu in pus  în valoare. 
Pe lâng  competen ele specifice, aplicative (utilizarea datelor, a instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor) ofer  posibilitatea copiilor de a- i dezvolta competen e generale (comunicare, analiz , sintez , 
evaluare). 

 
Cerin e în utilizarea probelor practice: 
 

- avizarea tematicii lucr rilor practice; 
- cunoa terea modului în care ele vor fi evaluate; 
- informare asupra condi iilor necesare realiz rii acestor activit i 
(instrumente de lucru, consumabile, aparate, unelte etc.). 
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Un tip specific de prob  practic  îl constituie activit ile experimentale. În cadrul acestora, pre colarul 
descoper  mecanisme specifice de investiga ie, de observare, de reflec ie. De fapt aceste experimente sunt 
situa ii de înv are în care înv torul î i propune s  evalueze capacit i variate care nu pot fi surprinse prin 
intermediul altor tipuri de probe, cum ar fi: 

 
-capacitatea de a manipula corect instrumente, aparatur , substan e; 
-capacitatea de a efectua m sur tori; 
-capacitatea de a utiliza limbaje specifice (instrumente matematice); 
-capacitatea de a înregistra i de a prezenta cu claritate datele i rezultatele ob inute. 
 

Principala caracteristic  a activit ilor experimentale este reprezentat  de caracterul preponderent 
formativ al acestora, manifestat în domenii de activitate variate, cum ar fi: 
-verificarea fenomenelor, legilor, rela iilor cunoscute; 
- planificarea i realizarea unui experiment; 
- determinarea valorilor m rimilor; 

 
BIBLIOGRAFIE: 

- C. Coco ,”Ghid general de evaluare si examinare”,Editura Aramis,Iasi, 2006. 

- I. T, Radu, “Evaluarea in procesul didactic”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2008). 
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Evaluarea on-line în înv mântul preuniversitar:                                           
instrumente WEB 2.0 

 
 

Profesor Mirela Popa,                                                                   
Colegiul “Spiru Haret”, Ploie ti 

 
 

 
Una dintre problemele importante (dac  nu chiar cea mai important ) ap rute în desf urarea 

activit ilor on-line este evaluarea. 
 
În dic ionarele de specialitate, evaluarea on-line este definit  ca un tip de evaluare în care se utilizeaz  

probe de evaluare administrate în mediul on-line, la distan , cu ajutorul computerului, educatorul i 
educatul fiind în locuri diferite în momentul evalu rii. 

 
Evaluarea on-line are câteva caracteristici: 
 
- Leg tura între profesori i elevi depinde de condi ii tehnice ( dispozitive, acces la internet) i de 

competen ele digitale ale participan ilor la procesul de evaluare. 
- Interfa a dintre profesori i elevi este mediat  prin intermediul dispozitivelor digitale, fiind situat  

în mediul vizual în care se asigur  o comunicare prin canal auditiv i vizual. 
- Contextul evalu rii permite un control limitat, evaluatul i evaluatorul fiind în locuri diferite. 
- Un grad mare de risc referitor la problemele tehnice (întreruperea curentului electric, defectarea 

dispozitivelor) i fraude care pot perturba procesul de evaluare. 

Instrumente Web 2.0 utilizabile în evaluarea digital  

Web 2.0 este un “sistem ce ofer  instrumente pentru crearea social  a cuno tin elor”. Sistemele Web 
2.0 sunt denumite aplica ii Web 2.0, servicii Web 2.0 sau instrumente Web 2.0.  

Instrumentele i serviciile Web 2.0 permit comunicarea între utilizatori, crearea, împ rt irea i 
procesarea con inuturilor realizate de c tre diver i utilizatori. Arhitectura aplica iilor Web 2.0 are forma 
unei platforme care ofer  utilizatorilor diverse servicii i în care aplica iile interac ioneaz .  

Aplica iile au caracter interactiv, permi ând implicarea activ  a utilizatorilor: schimb public de 
materiale, evaluare reciproc  i etichetarea con inutului (fotografii, videoclipuri, texte, mesaje).  

Utilizatorii îndeplinesc rolul de co-dezvoltatori, iar serviciile devin tot mai bune cu cât sunt folosite 
de mai mul i utilizatori. Serviciile  beneficiaz  de update continuu, consum  i recombin  date din mai 
multe surse, inclusiv de la utilizatori individuali. Aceste aplica ii ofer  servicii disponibile pe Web  ( ex. 
Google Forms), nu pachete software. 

Printre avantajele oferite de aplica iile Web 2.0 se num r : simplitatea utiliz rii, rapiditatea acces rii 
informa iilor, partajarea informa iilor, costuri mici, colaborarea între utilizatori, rularea oriunde a software, 
publicarea datelor, mediatizarea i schimbarea imediat  a con inutului pe site. 

Exist  din ce în ce mai  multe aplica ii Web 2.0 ce pot fi utilizate ca instrumente pentru evaluare: 
Google Forms, Mentimeter, Easytestmaker, Learningapps, Proprof, Socrative, Gnowledge, Quizinator, 
Quizizz, Mural i altele. O mul ime de aplica ii pot fi utilizate pentru realizarea unor produse care s  
demonstreze înv area, în special, în cadrul înv rii pe baz  de proiect. 

Instrumentele Web 2.0 au ca scop: produc ia video (Animoto), realizarea c r ilor digitale (Storybird, 
Story Jumper), crearea benzilor desenate i a anima iilor (Make Belief Comics, Pixton), realizarea 
prezent rilor digitale (Prezi), crearea de h r i conceptuale (Mural, Bubbls.us, Mindmeister), editarea de 
fotografii (Pizup, Fotobabble), desenarea (Graffiti Creator, Tux Paint), crearea de postere digitale (Glogster, 
Automotivator), crea ia audio (Audacity), crearea h r ilor digitale interactive (Zeemaps, Scribblemaps). 
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Avantajele i dezavantajele evalu rii scrise on-line 

Avantajele evalu rii scrise on-line. Aceast  form  de evaluare ofer  toate avantajele evalu rii fa  în 
fa : 

- evaluarea simultan  a unui num r mare de persoane într-un interval mic de timp; 
- evaluarea unui volum mare de cuno tin e, capacit i, atitudini, competen e ale persoanelor, 

comparativ cu evaluarea oral ; 
- grad mai mare de obiectivitate, deoarece raportarea rezultatelor se face pe baza acelora i cerin e i 

criterii de evaluare; 
- avantajarea unor persoane timide sau cu probleme în comunicarea oral ; 
- identificarea gre elilor, confuziilor i lacunelor; 
- dovedirea cuno tin elor i a nivelului de competen  al elevului în fa a p rin ilor, colegilor, 

profesorilor; 
- identificarea eficien ei strategiilor de predare-înv are-evaluare utilizate. 
Dezavantajele evalu rii scrise on-line. Prin compara ie cu evaluarea oral , evaluarea scris  on-line 

are urm toarele dezavantaje: 
- slab  comunicare între profesor i elevi pe parcursul evalu rii; 
- formularea neclar , gre it  sau incomplet  a sarcinilor date poate genera rezolv ri gre ite, 

incomplete; 
- lipsa dirij rii elevilor în formularea r spunsurilor poate genera rezolv ri gre ite, incomplete; 
- erorile, gre elile i lacunele nu sunt corectate sau eliminate imediat de c tre persoanele evaluate sau 

profesor; 
- evaluarea probelor scrise necesit  alocarea unor resurse de timp în afara orelor de curs; 
- feedback-ul oferit dup  evaluarea final  determin  rar corectarea gre elilor i completarea lacunelor 
La toate acestea se adaug  riscul confrunt rii cu diversitatea de instrumente Web 2.0 i surse 

multimedia i propunerea predominant  de c tre profesori a unor sarcini în care accentul este pus pe 
folosirea acestora de c tre elevi în realizarea unor produse, poate induce o îndep rtare de la obiectivele 
înv rii de profunzime a con inuturilor specifice disciplinelor de înv mânt, în favoarea exers rii 
competen elor digitale. Focalizarea pe forma prezent rii produselor multimedia în detrimentul 
con inuturilor poate determina o înv are de suprafa  a cuno tin elor, f r  înv area lor profund . 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
(gimnaziu) 

Prof. Popa Nicoleta                                                                     
coala Gimnazial  Oporelu 

 
 

Evaluarea colar  este un element esen ial în realizarea obiectivelor i formarea competen elor 

elevilor, de aceea trebuie s  acord m un interes deosebit metodelor de evaluare. În perioada pandemiei am 

fost nevoi i s  ne adapt m metodele de evaluare la situa ia creat , la înv mântul online.  

Testele obi nuite la orele de matematic  au trebuit s  fie transformate în teste online. Din fericire, 

coala noastr  face parte dintr-un proiect na ional de digitalizare a educa iei, Digitaliada, astfel c  atât eu 

ca profesor, cât i elevii, au fost preg ti i pentru aceast  provocare. 

În cadrul proiectului, am primit tablete cu aplica ii de matematic , atât pentru aprofundare cât i  

pentru evaluare. Am folosit foarte mult aplica ia QUZZIZ. Am creat clase pe acel site si puteam s  dau 

teste întregii clase.  

Întreb rile la teste sunt amestecate, astfel c  puteam elimina riscul de a copia unul de altul, îns  nu i 

posibilitatea de a se inspira din alte p r i. Testele folosite erau create deja, unele chiar de c tre colegi din 

proiectul Digitaliada.  

Aplica ia este atractiv  pentru elevi, iar nota venea din transformarea procentajului în not . 

De asemenea, pe platforma Digitaliada exist  o sec iune de teste online, pe care am folosit-o. Elevii 

vad pe contul lor testul, îl rezolv , iar eu îl corectam. Nota poate fi atât automat , prin punctaje fixe, cât i 

personalizat  la exerci iile unde se pot înc rca fotografii cu rezolvarea. 

În concluzie, am reu it s  ne adapt m acestei provoc ri i am realizat evaluarea cât mai obiectiv i 

formativ cu putin . A tept m vremuri mai bune i mai multe realiz ri. 
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Oare mai putem face doar evaluare în sistem tradi ional? 

Prof. Popa Paisa Cristina                                                                
coala Gimnazial  Nr. 10, Bac u 

 

 
Odat  cu intrarea înv mantului în online s-a deschis o nou  latura a sa, cea „prea tehnologizat ”. 

Dar oare aceasta tehnologie poate ine locul evalu rii tradi ionale?  

Nu tiu, i cred ca nimeni nu tie pana c nd nu vom avea în fiecare coala, în fiecare clas  tablete 
pentru fiecare elev, un sistem informatic bine pus la punct i un ajutor real de la minister pentru a deprinde 
mai pe larg digitalizarea înv mântului de mas .  

Pentru a face o paralela a celor doua metode: 

EVALUATE TRADI IONAL                                        EVALUAREA ONLINE 

expresiile cele mai frecvente folosite pentru 
denumirea activitatii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta 
activitate se desfasoara intr-un context cotidian, si 
nu la finalul unui program de instruire; 

aprecierea scolara sau verificarea se constituia ca 
moment separat de activitatea de predare-
invatare; 

actiona cu precadere periodic, realizand, de 
regula, o evaluare sumativa; 

este sinonima cu aprecierea clasica, cu notatia sau 
corectia, cu controlul continuu al invatarii 
scolare; 

se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul 
elevilor) (evaluare comparativa); 

nota sau calificativul sanctiona invatarea de catre 
elev; 

selecteaza si exclude anumite domenii ale 
invatarii mai greu de evaluat: atitudini, 
comportamente, trasaturi de personalitate; 

este centrata pe cunostinte; 

este asociata grijii fata de masurarea si aprecierea 
rezultatelor; 

nu este un scop in sine, un simplu control, ci se 
realizeaza in vederea adoptarii unor decizii si masuri 
ameliorative; 

pune accent pe problemele de valoare si pe emiterea 
judecatii de valoare; 

acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; 

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; 

isi asuma un rol activ, de transformare continua a 
proceselor de predare si de invatare, de interventie 
formativa; 
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notarea este un scop in sine, un mijloc de 
clasificare sau de certificare; 

este sinonima cu notiunea de control al 
cunostintelor; 

 

devine un proces continuu si integrat organic 
procesului de instruire; 

evaluarea devine un mijloc de comunicare de 
informatii asupra stadiului invatarii, in vederea 
ameliorarii sau reorganizarii acesteia; 

evalueaza elevii in raport cu o norma, cu criterii 
dinainte formulate; 

aceste criterii sunt cunoscute si de evaluator si de 
evaluat; 

solicita o diversificare a tehnicilor de evaluare, a 
metodelor si cresterea gradului de adecvare a acestora 
la situatii didactice concrete; 

vizeaza deschiderea evaluarii spre mai multe 
perspective ale spatiului scolar (competente 
relationale, comunicare profesor-elev; disponibilitati 
de integrare sociala); 

centreaza evaluarea pe rezultatele pozitive, fara a 
sanctiona in permanenta pe cele negative; 

elevul devine partener cu drepturi egale, intr-o relatie 
educationala care are la baza „un contract pedagogic”; 

ofera transparenta si rigoare metodologica; 

cauta sa aprecieze si eficacitatea ansamblului de 
procese care trebuie sa conduca la invatare. 

 
 

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

În întreaga lume, universit ile, colegiile i colile trebuie s  î i preg teasc  profesorii pentru 
schimbare. Pe m sur  ce cultura societ ii noastre se schimb  ca r spuns la inova iile tehnologice, 
institu iile i profesorii trebuie s  se adapteze. 

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

fiec rui cursant s  studieze în ritmul propriu. 
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Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 
i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai mai interesant i 

adaptat elevului digital. Astfel, se realizeaz  o personalizare a înv rii. Ast zi, elevii i profesorii 
beneficiaz  de resurse online gratuite i resurse online pl tite. Fiecare elev prefer  resurse diferite în func ie 
de subiectele de interes i de stilul de înv are. Profesorii i elevii doresc instrumente de bun  calitate care 
s  fie gratuite. Pentru a ajuta colegii s  g seasc  cele mai bune resurse online care s  le u ureze via a, 
prezint o list  de mai multe link-uri utile care ofer  ceea ce au nevoie pentru o lec ie bun . 

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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TEST INI IAL CLASA X -                                                              

MODUL CONTABILITATE GENERAL  
 

prof. ec. Popa Victoria                                                                  
Colegiul Economic ”Dionisie Pop Mar ian” Alba Iulia 

 
  
Testul de evaluare ini ial  la modulul Contabilitate general  a fost creat special pentru elevii clasei a 

X-a. El a fost astfel conceput încât s  cuprind  esen ialul, ceea ce a fost înv at în clasa a IX – a, competen e 
care stau la baza construirii unui nou proces instructiv-educativ. 

În elaborarea testului ini ial pentru clasa X (specializarea Tehnician în activit i economice), modul 
Contabilitate general , am inut cont de obiectivele instruirii deja desf urate în clasa IX la modulul Bazele 
contabilit ii dar i de ceea ce urmeaz  s  înve e elevii în continuare. 

În vederea aplic rii testului ini ial se prezint  elevilor obiectivele/competen ele de evaluare i modul 
în care se va derula acest demers. Apoi se comunic : enun ul testului,  baremul/ i/sau criteriile de evaluare, 
timpul de lucru. 

Test ini ial 

Subiectul I. Alege i r spunsul corect.                                                                             
(0,40 x 5=2p) 

1.   Sunt considerate imobiliz ri corporale: 
a) fond comercial;  b) cheltuieli de dezvoltare;  c) terenurile; d) licen e . 
2.   Capitalul propriu nu con ine: 
a) datorii; b) rezerve;  c) capitalul social; d) rezultatul exerci iului. 
3.   Exigibilitatea surselor de finan are (pasivelor) reprezint  : 
a) capacitatea  lor de a se transforma în bani; b) termenul lor de decontare;  c) modul cum acestea 

particip  în produc ie; d) modul cum acestea particip  i se consum  în produc ie. 
4.  Preciza i care din urm toarele elemente nu fac parte din categoria active patrimoniale: (1 pct.) 
a) capital social; b) produc ia în curs de execu ie ; c) know-how; d) echipamente tehnologice 
5.  Determina i crean ele  S. C. ’’10A’’ cunoscând urm toarele : furnizori = 80.000 lei, debitori diver i  

= 10.000 lei, clien i  = 90.000 lei, creditori diver i = 30.000 lei 
a) 100.000 lei; b) 110.000 lei; c) 130.000 lei; d) 170.000 lei 
Subiectul II. Realiza i asocierile dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana 

B.                                                                                                                                                                                
                      (0,50 x 4=2p) 

 A – elementele patrimoniale                B – grupa din care face parte elementul patrimonial 
1. Capital social                                          a) imobiliz ri necorporale 
2. Materii prime                                          b) capitaluri proprii 
3. Cheltuieli de constituire                          c) stocuri 
4. Echipamente tehnologice                        d) imobiliz ri corporale 
Subiectul III.                                                                                                                                                (0,50p 

x 4=2p) 
Nota i în dreptul fiec rui enun  litera A dac  aprecia i c  enun ul este adev rat, sau litera F, dac  

aprecia i c  enun ul este fals. 
a)  Brevetele, licen ele i m rcile fac parte din categoria imobiliz rilor necorporale. 
b)  Con inutul activelor se stabile te dup  modul de valorificare a mijloacelor economice i dup  

gradul de lichiditate. 
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c)  Terenurile se supun amortiz rii. 
d)  Rezervele din reevaluare fac parte din categoria capitalurilor proprii.     
Subiectul IV.                                                           

(3p) 
Se dau urm toarele elemente patrimoniale: rezerve legale: 1.000 lei, materii prime: 6.000 lei, utilaje: 

30.000 lei, capital social: 50.000 lei, clien i: 5.000 lei, brevete: 2.000 lei, împrumuturi pe termen lung: 
10.000 lei, disponibil la b nci: 25.000 lei, furnizori: 8.000 lei, casa în lei: 1.000 lei.  

 Cerin e: 
1) S  se grupeze elementele patrimoniale de activ i de pasiv din tabel dup  criteriile cunoscute (în 

ordinea lichidit ii cresc toare a activelor patrimoniale i în ordinea exigibilit ii cresc toare a pasivelor 
patrimoniale) ;  

2) S  se calculeze total activ i total pasiv. 
Activul patrimonial Pasivul patrimonial 
I. Active imobilizate 
II. Active circulante 
III. Cheltuieli în avans 

I. Capitaluri proprii 
II. Venituri în avans 
III. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 
IV. Datorii 

Total activ Total pasiv 
Not : Se acord  1 p din oficiu. 
 

BAREM DE NOTARE 
Subiectul I                                                                                                                   (0,40 x 5=2p) 
1. c) 
2. a) 
3. b) 
4. a) 
5. a) 
Pentru fiecare r spuns corect se acord  0,4 puncte, pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia se acord  

0 puncte. 
Subiectul II                                                                                                              (0,50p x 4=2p) 
1. b); 2. c); 3. a); 4. d) 
Pentru fiecare r spuns corect se acord  0,50 puncte, pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia se 

acord  0 puncte. 
Subiectul III.                                                                                                            (0,50p x 4=2p) 
 a) A; b) A; c) F; d) A 
Pentru fiecare r spuns corect se acord  0,50 puncte, pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia se 

acord  0 puncte. 
Subiectul IV.               (3p) 
Activul patrimonial Pasivul patrimonial 

I. Active imobilizate 
- brevete:                                2.000  
- utilaje:                                30.000  

II. Active circulante 
- materii prime:                      6.000 
- clien i:                                 5.000 
- disponibil la b nci:            25.000 
- casa în lei:                           1.000 

III. Cheltuieli în avans  0 

I. Capitaluri proprii 
- capital social:                          50.000  
- rezerve legale:                          1.000  
II. Venituri în avans 0 
III. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 0 
IV. Datorii 
- împrumuturi pe termen lung: 10.000  
- furnizori:                                  8.000  

Total activ                          69.000 Total pasiv                               69.000 
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Pentru fiecare element patrimonial identificat corect se acord  0,2 puncte (0,2p x 10= 2p); pentru 
calculul corect la total activ i total pasiv câte 0,5 puncte(0,5p x 2= 1p). Pentru r spuns gre it se acord  0 
puncte. 

 
În vederea optimiz rii continue a performan elor de înv are a fiec rui elev, rezultatele testului ini ial 

ofer  date utile atât profesorului cât i elevului, fiind valorificate pentru realizarea instruirii diferen iate. 
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Ministerul Educa iei Na ionale i Cercet rii tiin ifice, Centrul Na ional de Dezvoltare a 
Înv mântului Profesional i Tehnic, Standard de preg tire profesional , calificarea profesional  
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OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 

Ministerul Educa iei Na ionale i Cercet rii tiin ifice, Centrul Na ional de Dezvoltare a 
Înv mântului Profesional i Tehnic, Curriculum pentru clasa a IX -a, înv mânt liceal – filiera 
tehnologic , domeniul de preg tire profesional  Comer , Anexa nr. 3 la OMENCS 4457 din 5.07.2016 

Legea contabilit ii 82/1991, republicat  
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EVALUAREA ÎN ÎNVA MÂNTUL ONLINE 

Profesor: Popa-Bondrea Florina 
Liceul Teoretic ”Samuil Micu”, S rma u, Mure  

 
 
 
Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activit i didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examina i, etc. Dar cel mai important este c  permite 
oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în doar câteva 
minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate de exper i. 

Un motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate a evalu rii, care 
impune standardizarea acesteia. În locul r spunsurilor libere, care sunt analizate i notate de o persoan , în 
multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimin  / diminueaz  mult factorul subiectiv. 

Printre dezavantajele examin rii asistate de calculator vom men iona: limitarea posibilit ilor de 
testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; 
cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile sistemelor computerizate privind itemi deschi i 
i altele. Drept urmare, evaluarea automat  este recomandat  doar pentru unele domenii, la altele fiind 

necesar  atât testarea electronic , cât i evaluarea clasic . Îns  acestea sunt dificult i de moment, c ci în 
societatea informa ional  modern  toat  lumea va fi familiarizat  cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligen  artificial , de testare adaptiv , etc., va face posibil  administrarea de calculator i a 
r spunsurilor la itemi deschi i. 

Standardele pentru testarea educa ional  cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului i 
utilizarea lui, precum i norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului i notarea 
final . 

Pentru verificarea performan ei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie s  alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate i o importan . Nu are rost s  verific m „citarea” oric ror 
lucr ri scrise, c ci ele reprezint  doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
testelor, itemii diferitelor variante care se refer  la acela i lucru, se vor reg si în aceea i colec ie de subiecte, 
vor avea acela i punctaj, pondere i num r de subiecte în orice variant . 

Foarte atent trebuie efectuat  acordarea punctajelor fiec rui item. Pentru acesta exist  diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care const  în utilizarea a dou  teste paralele i este adecvat  în cazul 
când se urm re te m surarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru c  doar 
asemenea caracteristici vor influen a în acela i mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizat  itemii ar trebui s  fie special construi i, inând cont de posibilit ile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra r spunsurilor deja propuse. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre urm toarele categorii: 
 Doar o variant  dintre cele introduse în momentul formul rii itemului va fi corect . 
 Cu mai multe variante de r spuns corecte – pot exista mai multe variante de r spunsuri 

corecte, în caz particular toate sau nici unul. 
 Cu introducerea unui r spuns desf urat în form  liber , cules–redactat de c tre cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece ast zi un computer înc  nu poate determina dac  
r spunsul este corect sau nu. 

 Cu r spuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor r spunsuri u or 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplica ie. 

 Cu expresii de tip adev rat/fals – acest tip de întrebare va avea doar dou  r spunsuri 
posibile, i anume, adev rat sau fals. 
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 Cu evaluarea variantei de r spuns – fiec rei variante de r spuns îi corespunde o valoare. 
R spunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant . 

 Cu evaluarea variantei de r spuns – fiec rei variante de r spuns îi corespunde o valoare. 
R spunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant . 

 Cu variante intermediare de r spuns – r spunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, 
par ial corect sau incorect. 

Evaluarea asistat  de calculator (e-assessment în limba englez ) poate fi folosit  pentru a 
evalua abilita i cognitive i practice. Abilita ile cognitive i cuno tin ele sunt evaluare cu ajutorul 
aplica iilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-
portofolio” sau a software-urilor de tip simulare. 

 
 
Bibliografie: 
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3. Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Tr u an-Matu, ., Udrea, O., Sisteme inteligente 
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EVALUAREA TRADI IONAL                                                          
ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                                

VERSUS EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

PROFESOR ÎNV MÂNT PRIMAR: POPESCU CRISTINA                               
COALA GIMNAZIAL  ,,REGINA MARIA”, CURTEA DE ARGE  

 
În mod curent, prin evaluare în înv mânt se în elege actul didactic complex integrat întregului 

proces de înv mânt care asigur  eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea, nivelul 
performan elor i eficien a acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare-
înv are.                                                                                            

În înv mântul românesc tradi ional, evaluarea vizeaz  m surarea i aprecierea cunostin elor (ce tie 
elevul), în timp ce în înv amântul modern, evaluarea pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, 
atitudini).                                                                           

Exist  mai multe tipuri de evaluare: 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începerea unei noi etape de studiu i poate fi considerat  un caz 
particular al evalu rii formative. Ea are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de preg tire la începutul anului 
sau la începutul pred rii unei discipline, pentru a se cunoa te de unde se va porni, ce trebuie perfec ionat. 
Pe baza ei pot fi proiectate trasee de înv are diferen iate, remediind aspectele negative constatate ini ial.                 

Evaluarea formativ  este continu , introducând imediat rezultatele ei în fluxul educativ, adaptabil  
situa iilor concrete de înv are i totodat  predictive, focalizat  pe competen ele elevilor, func ia principal 
fiind ameliorarea înv rii. Este puternic centrat  pe elev i creeaz  premise pentru organizarea unui 
înv mânt diferen iat. Elevul î i dezvolt  competen a de ,,a ti s  fac ”într-o situa ie dat , capacitatea de a 
rezolva probleme în situa ii atipice. Evaluarea formativ  nu se programeaz  i nu se anun  dinainte, ci se 
face pe tot parcursul înv rii.            

Ca metode de evaluare avem: verificarea oral , verificarea scris , verificarea practic  i verificarea 
în mediul online. În cele ce urmeaz  m  voi referi la verificarea în mediul online, care reprezint  o 
provocare pentru toate cadrele didactice, primii care au de înv at în acest context fiind profesorii.                            

În educa ia online se schimb  în primul rând mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu de 
înv are, ap rând modific ri i în ceea ce prive te comunicarea, care nu mai este atât de persuasiv  i de 
aceea se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mai amplu de resurse. Se schimb  rutinele de 
înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel).                                                          

În evaluarea online este foarte important ca sarcinile i con inutul probelor de evaluare s  fie 
interesante, provocatoare i s  schimbe evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca 
substrat c  orice act de evaluare este i un act de înv are.                               

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Astfel, elevul are posibilitatea de a- i analiza progresul de înv are, 
punctele forte i punctele slabe imediat. De asemenea, procesul de evaluare online reduce timpul 
profesorilor, rezultatele putând fi analizate pentru identificarea domeniilor de performan  sc zut  astfel 
încât ace tia s  se poat  concentra asupra lacunelor de înv are.   
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Profesorii, pe baza rapoartelor detaliate, creeaz  programe de înv are specific  pentru ace ti elevi, 
ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor.                   

Sistemele online de administrare i evaluare a probelor de evaluare faciliteaz  furnizarea unei 
experien e personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite într-un sistem 
centralizat, ce permite evaluarea progresului fiec rui elev în timp. 
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EVALUAREA ÎN EDUCA IE FIZIC ,                                                   
LA GIMNAZIU 

 

Profesor Popescu Elena,                                                                 
coala Gimnazial  C rpini , Jud. Gorj 

 

 

Evaluarea este un act necesar i obligatoriu în conducerea unui proces cu obiective precise i 
realizeaz  cunoa terea subiec ilor, a rezultatelor acestora, a progresului realizat în direc ia obiectivelor 
propuse.  

În cadrul unui proces instructiv-educativ evaluarea presupune trei etape: 

1. verificarea, prin care subiectul este supus unei probe care poate fi înso it  sau nu de o scal  valoric  
de efectuare, exprimat  în baremuri (norme); 

2. aprecierea, reprezint  o reflectare a realit ii în con tiin a profesorului i elaborarea unor judec i 
de valoare necesare pentru o decizie optim  ulterioar . Dac  rezultatele probei sunt m surabile, aprecierea 
va fi mai just , neimplicând în mod deosebit profesorul, dar dac  rezultatele probei nu sunt m surabile           
(cum este cazul deprinderilor motrice ), aprecierea poate avea influen e subiective; 

3. notarea, reprezint  contopirea celor dou  etape anterioare prin acordarea unei note sau calificativ. 
Nota trebuie s  fie obiectiv  i s  îndeplineasc  urm toarele func ii (care sunt ale evalu rii în general): 

 didactic , s  reliefeze gradul de însu ire a celor predate, fiind reper pentru optimizarea 
mecanismului intern de instruire, 

 educativ , s  determine o atitudine activ , con tient , pozitiv  fa  de educa ia fizic , adic  s  nu 
îndep rteze elevii de educa ia fizic , in acest sens este foarte important  motivarea notei, 

 social , s  surprind  evolu ia ulterioar  optim  a elevului prin ierarhizarea aptitudinilor sale. 
 

Criteriile de evaluare: 

Reprezint  un sistem de norme ce decurg din obiectivele educa iei fizice i sportului. Acestea asigur  
un sistem logic de notare inând cont de performan a motric , progresul, nivelul însu irii programei, 
capacitatea de generalizare, capacitatea de practicare sistematic  în activitatea extra colar  atitudinea fa  
de obiectul educa ie fizic , etc. Toate aceste criterii sunt importante dar pe prim plan trebuie s  situ m 
progresul (deoarece sunt mari diferen ieri în nivelul de dezvoltare fizic  i de motricitate ale colectivelor 
de elevi). 

Metode i tehnici de evaluare: 

1. Metode i tehnici de verificare: trecerea unor probe de control, executarea unor deprinderi i 
priceperi motrice în condi ii analoge probei, ramurii sau activit ii respective, executarea unor deprinderi 
i priceperi motrice în condi ii concrete de concurs dar i îndeplinirea unor sarcini speciale (de natur  

didactic , metodic  sau organizatoric ) sau chiar observarea curent  a subie ilor i înregistrarea datelor 
(reac ie la efort, atitudini comportamentale ); 

2. Metode i tehnici de apreciere i notare:  
 aprecierea i notarea pe baza unor norme prestabilite la nivel na ional sau local (numit  i 

absolut ), 
 aprecierea i notarea prin compara ie ( relativ  ), compara ia se face la nivel de clas  fiind adecvat  

dac  este un rând de clase în coal , 
 aprecierea i notarea progresului individual (pe baza calcul rii unui indice), 
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 aprecierea i notarea nivelului de execu ie a deprinderilor i priceperilor motrice prev zute în 
program  (nivelul execu iei tehnice). 

 

Începând cu anul colar 1999 / 2000 s-a introdus la disciplina educa ie fizic  i sport Sistemul 
Na ional colar de Evaluare, ca parte distinct  a reformei educa ionale, cu scopul de a determina efectele 
aplic rii noilor curriculum-uri. Sistemul Na ional colar de Evaluare se adreseaz  claselor ce au prev zut  
educa ia fizic  în trunchiul comun, fiind aplicabil în toate unit ile colare indiferent de condi iile de 
desf urare a activit ii. Sistemul Na ional colar de Evaluare este corelat cu prevederile actuale ale 
planurilor de înv mânt i con inuturile programelor colare. 

Sistemul Na ional colar de Evaluare vizeaz  evaluarea principalelor capacit i i competen e a fi 
realizate în aria curricular  educa ie fizic  i sport, fiind completat în func ie de num rul de ore alocat de 
evaluarea altor competen e i capacit i prev zute în programele colare. Astfel la înv mântul gimnazial 
elevul va sus ine anual: dou  evalu ri la for , una-dou  evalu ri la atletism i câte o evaluare la gimnastic  
i joc sportiv, împ r ite în dou  categorii de op iuni: 

1. op iunile profesorului: 
 alergarea de vitez  i de rezisten  sau navetele aferente; 
 1-2 probe din atletism; 
 o s ritur  din gimnastic ; 
 1-2 jocuri sportive; 
 Ramuri de sport alternative. 

2. op iunile elevului: 
 un cuplu de dou  probe pentru for ; 
 1-2 probe din atletism i variantele de evaluare ale acestora; 
 un joc sportiv i varianta sa de evaluare; 
 gimnastica acrobatic  i varianta sa de evaluare sau o ramur  de sport alternativ  în locul acesteia; 
 o s ritur  din gimnastic . 

 

Sistemul Na ional colar de Evaluare cuprinde bareme minimale corespunz toare calificativului 
suficient sau notei cinci, cerin ele echivalente celorlalte calificative-note fiind stabilite de catedrele de 
educa ie fizic  sau de fiecare profesor în parte în func ie de nivelul de preg tire al colectivelor de elevi. 

inând cont de faptul c  la gimnaziu calitatea motric  for a se evalueaz  de dou  ori pe an prin cupluri 
de câte dou  probe vizând segmente diferite, profesorul de educa ie fizic  va cuprinde în documentele de 
planificare ciclurile de lec ii ce abordeaz  calitatea motric  for a în perioada de lucru în interior, astfel încât 
s  încheie cu o evaluare sumativ  i respectiv o not  în catalog în semestrul-I- i o alta evaluare sumativ  
i o alt  not  în catalog în semestrul-II-. De exemplu la coala unde predau am prev zut în perioada 

noiembrie-decembrie un ciclu de lec ii destinat dezvolt rii for ei încheiat cu evaluare sumativ , iar al doilea 
ciclu de lec ii in perioada februarie-martie. 

Calitatea motric  viteza se poate evalua prin alergare pe distan a de 50 de metri sau naveta. Eu am 
apelat la ambele, naveta utilizând-o în scopul m ririi notei.  

Calitatea motric  viteza este cuprins  în semestrul-I- în planificarea proprie la începutul anului colar 
în perioada septembrie-octombrie. 

Dintre probele de control destinate test rii nivelului deprinderilor motrice din atletism, am oferit 
elevilor posibilitatea de a alege între alergarea de rezisten , s ritura în lungime cu elan i aruncarea mingii 
de oin  în sensul c  to i elevii sus in toate cele trei probe dup  încheierea ciclului de lec ii aferent, iar cele 
mai bune rezultate la dou  din cele trei probe se trece în catalog. 

La gimnastic  am dat posibilitatea elevilor s  aleag  între nota la s rituri i cea de la acrobatic , dar 
dup  ce au fost preg ti i i evalua i la ambele variante. 
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Pe parcursul anului colar probele de evaluare au fost urm toarele: 

1. semestrul-I-: 
 alergare de vitez  50m + naveta; 
 aruncarea mingii de oin ; 
 for a. 

2. semestrul-II-: 
 for a; 
 gimnastica; 
 jocul sportiv. 
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EVALUAREA COMPETEN ELOR MUZICALE                                          
ÎN LICEELE VOCA IONALE 

 

Prof. Popescu Adina Mariana 
Liceul de Arte „B la a Doamna” Târgovi te, Dâmbovi a 

 
 

 
Studierea de c tre elevii liceelor voca ionale a unui instrument muzical constituie un mijloc important 

de valorificare a poten ialului muzical-artistic, de formare a culturii muzicale i de dezvoltare 
individualizat  a cuno tin elor, abilit ilor practice i atitudinilor specifice domeniului muzical. Aceast  
disciplin  dezvolt  asimilarea unui repertoriu muzical-interpretativ, propus prin con inuturile curriculare, 
capacit ile de generalizare a experien ei instrumentale, contribuind la dezvoltarea gustului estetic, a 
capacit ii de apreciere valoric  a crea iilor muzicale studiate i interpretate. Con inuturile acestei discipline 
sunt orientate spre corela ia între limbajul specific muzicii i interac iunea între stiluri i epoci în diversele 
genuri ale muzicii na ionale i universale. 

La debutul colarit ii evaluarea poten ialului muzical ofer  informa ii valoroase în ceea ce prive te 
calit ile i abilit ile în plan artistic ale viitorului colar. Se vor identifica ritmul, ce st  la baza studiului 
oric rei activit i care implic  muzica, urechea muzical  (profesorul va cânta diverse note la pian, note ce 
vor trebui redate de c tre elev), memoria muzical  (audierea i recunoa terea unor note muzicale sau 
fragmente de melodii), atitudinea i motiva ia, importante pentru presta ia ulterioar  pe scen , disciplina. 

Pentru fiecare an colar, în func ie de anul de studiu, profesorul de pian va recomanda i studia 
împreun  cu elevul un repertoriu ce va cuprinde piese muzicale ce vor acoperi cerin ele pentru preg tirea 
tehnic , cât i crea ii muzicale ale marilor compozitori. Liceele voca ionale de muzic , evalueaz  semestrial 
activitatea muzical  a elevilor prin examene, concerte, audi ii, ce prev d viziuni unice în selectarea 
repertoriului interpretativ. Evaluarea competen elor muzicale ale elevilor se va efectua într-un sistem de 
evaluare ini ial , formativ , sumativ  pe tot parcursul anului colar, pe lâng  examenele de promovare i 
absolvire de la sfâr itul anului colar. 

În activitatea de evaluare a cuno tin elor muzicale la pian se urm resc performan ele atinse de elevi 
în formarea competen elor prev zute de curriculum, dar i gradul de însu ire a con inuturilor de înv are. 

În cadrul evalu rii ini iale se identific  stadiul ini ial al aptitudinilor, capacit ilor interpretative i a 
cuno tin elor muzicale ale elevilor, cadrul didactic stabilind, în func ie de rezultatele ob inute, strategiile 
didactice pe care le va aborda în demersul educa ional. În cadrul evalu rii curente, probele practice ocup  
loc esen ial, evaluându-se nivelul de formare a competen elor specifice de interpretare muzical . Pot fi 
evaluate mai multe tipuri de competen e (cognitiv, atitudinal, psihomotor, de exprimare a tr irilor proprii, 
de manifestare a interesului fa  de muzic ) prin una i aceea i prob  practic . Cadrul didactic trebuie s  
dea dovad  de tact, eviden iind aspectele pozitive ale interpret rii muzicale, ajutând elevii timizi s - i 
dep easc  inhibi iile i st rile de incertitudine. 

Evaluarea final  se aplic  la sfâr itul fiec rui semestru sau an de studii, probele date cuprinzând 
sarcini diferen iate din punct de vedere al competen elor evaluate i gradul lor de complexitate. 

În prezent procesul educa ional muzical realizeaz  într-un mod dinamic i flexibil, fiind condi ionat 
de feed-back, evaluare de ordin calitativ cu caracter formativ, accentul punându-se pe probele practice ce 
condi ioneaz  formarea competen elor muzical-interpretative i atitudinale. 

 
Bibliografie: 
 
Coman L. Pianistica modern , Editura Universit ii Na ionale de Muzic , Bucure ti, 2006 
R ducanu M.D. Metodica studiului i pred rii pianului. Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 

1983 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Popescu Ana-Maria M d lina 
 

Evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate activit ile umane, se refer  la sistemul de 
înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele sistemului social, generând informa ii cu func ie 
autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii.  

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în 
compara ie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizic  a copilului, precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia.  

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

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

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei; 
 Evaluarea rezultatelor. 

Aplicând teoria acestui pedagog la cerin ele educa iei timpurii, putem deduce c  educatoarea 
stabile te premisele activit ii ce se vor reg si în puncte atinse, a c ror cuantificare va reda m sura în care 
demersul educativ a avut eficien a dorit . A adar, cadrul didactic proiecteaz  scopul educa ional, adapteaz  
resursele i activit ile la posibilit ile copiilor, planific  i m soar  fiecare progres, organizând demersul 
urm tor în func ie de rezultat, i are capacitatea de a stabili rezultatul interven iei sale asupra pre colarului 
prin evaluare. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 
Evaluarea pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 

de particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea.  

În continuare vom analiza câteva modalit i de evaluare ale pre colarilor ele variind de la un cadru 
didactic la altul, dar având acela i principiu: nevoia de a înregistra progresul i de a sun ine demersul spre 
nivelul urm tor, pentru c , evolutiv, pre colarul cunoa te salturi importante  pe toate planurile în perioade 
de timp specifice fiec rui copil, educatorul f când posibil  dezvoltarea plenar  i armonioas  a acestora 
prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele i priorit ile celui instruit la 
momentul prezent. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat  
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 
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Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

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

 (R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modern  
a înv mântului timpuriu, a c rei fa  s-a înnoit constant prin colaborarea tradi ionalului cu pedagogiile 
alternative i adaptarea la cerin ele i mijloacele moderne de lucru. 

Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului 
spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic. 
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Evaluarea online - avantaje si dezavantaje 
 

Profesor Emilia Popescu 
Colegiul Na ional “Mihai Eminescu”, Bucure ti 

 
 
 
În aceast  perioad  plin  de neprev zut, misiunea noastr ,a profesorilor a fost grea deoarece pe lâng  

preg tirea materialelor digitale, selectarea instrumentelor adecvate pentru a men ine activi elevii, a trebuit 
s  g sim metode de evaluare online, eficiente i cât mai obiective. 

Beneficiind de facilit ile platformei Google Classroom utilizat  în col , am reu it  s   creez teme,  
fi e de lucru, chestionare i am transmis feedback-ul necesar elevolor. 

Sistemul de notare pe care l-am folosit în aceast  perioad  a fost s  combin chestionarul Google 
Forms (80% din nota acordat ) cu temele încarcate pe platform  (20% din not ). 

De exemplu, pentru un anumit capitol elevii primeau teme într-un interval de timp alocat, aceste teme 
erau verificate de mine i constituiau punctaj (de exemplu 4 teme – 2 puncte) ad ugat punctajului din 
chestionarul Google Forms, iar împreun  formau nota final  de evaluare a elevului care a fost ulterior 
trecut  în catalog. Am ales aceast  modalitate de notare pentru a men ine interesul elevilor i a încuraja 
munca individual . 

Elevii aveau timp s - i lucreze fiecare în ritmul lui tema, o înc rcau pe platform  i le verificam 
împreun  în cadrul orei urm toare desfa urate online pe Zoom. 

 

 
Fig.1 Exemple de teme 
 
Pentru realizarea chestionarului Google Forms corespunz tor sfâr itului de capitolul, am alocat mai 

mult timp decât pentru un test obi nuit, îns  marele avantaj al acsetei metode de evaluare este ca se 
corecteaz  automat pe baza baremului predefinit de la fiecare item, iar  r spunsurile sunt salvate  într-o 
foaie de calcul, în format Excel, cu statistica individual  i pe clas . În plus fomularul r mâne stocat în 
Google Drive i poate fi reutilizat pentru alt  clas  sau optimizat în anul colar urm tor. 
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Rezolvarea testului are loc în timpul orei c nd elevii sunt conecta i pe Zoom, cu camerele si 
microfoanele deschise. Link–ul de accesare al testului îl trimit pe Classroom i în chat, elevii fiind  conectati 
cu adresa institu ional , ca o m sur  de securitate.  

În general am efectuat urmatoarele setari ale Google Forms: posibilitatea de a fi completat o singur  
dat , întreb rile i r spunsurile sunt aleatorii. Elevii au timpul limitat (15-20 minute în func ie de num rul 
de itemi), iar la expirarea timpului acordat eu pot închide butonul formularului i nu se mai accept  
r spunsuri. 

 
 

 
Fig. 2 Exemplu de evaluarea automat  a testului 
 
De i elevii au camerele pornite, marele dezavantaj al acestei modalit i de evaluare este c  pot avea 

diverse surse de “inspira ie”, dar acest inconvenient se poate contracara prin realizarea unor itemi care s  
cuprind  informa ii din mai multe lec ii. 

 
În concluzie, metod  de evaluare online implementat  de mine la clas  prezint  urm toarele avantaje: 

corectarea rapid  i automata a testelor cu ajutorul platformei informatice, reutilizarea unui test la mai multe 
clase de acela i nivel, mai mul i ani la rând, controlul timpului de r spuns pentru elevi, mixarea întreb rilor 
i r spunsurilor în mod aleatoriu (eliminând posibilitata de a copia unii de la al ii). 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. înv. primar Mirela Popescu, 
Colegiul Na ional de Informatic  Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 
MOTTO: S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor... (Maria Montessori-Descoperirea copilului) 
 
Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 

ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
cumulativ .  

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

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  

pentru a face alegerile sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu 
asupra materiei. 

Situa ia global  actual  a impus noi tendin e în sistemul de înv mânt, prin mutarea con inutului i 
a interac iunii în mediul online. Nimeni nu prev zuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a f cut în 
a a fel încât educatorii au g sit solu iile potrivite pentru a continua procesul de înv are. 

Dac  într-o prim  faz  aten ia s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea con inutului i 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evalu rii con inutului parcurs. Evaluarea didactic  modern  este 
o evaluare formativ , axat  pe proces. Ea este dinamic , flexibil  i asigur  reglarea din mers a activit ii 
educa ionale. Toate aceste principii simple func ioneaz  perfect în mediul educa ional din cadrul unei clase 
fizice. Dar ce se întâmpl , dac  suntem nevoi i s  realiz m o evaluare în mediul digital? Cum se pot asigura 
profesorii c  este transparent  i reflect  adev ratul poten ial al elevilor? 

Exist  mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totu i, solu ia propus  de c tre 
cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informa ional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizeaz  platforma Google Classroom, totul se 
simplific  i devine u or de gestionat; la fel, i pentru elevi i p rin i. 

Avantajele utiliz rii platformei Google Classroom, în procesul de evaluare 
Exist  patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibil  în procesul de evaluare 

online. 
1. Accesare simpl  de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are 

nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tablet  prin care s  acceseze browser-ul Chrome. 
2. Organizare i comunicarea eficient . Toate materialele propuse de c tre profesor sunt salvate 

automat, a a c  elevului îi revine sarcina de a completa con inutul sau sarcinile solicitate. 
3. Feedback imediat. Aceast  parte este cea mai eficient  pentru profesor i elev, dar i pentru p rinte. 

Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de c tre profesor, fiind total transparent. Elevul poate fi 
ajutat s  g seasc  un r spuns corect i ghidat pentru a identifica informa ia necesar , f r  a fi depunctat sau 
a fi nevoit s  predea un test incomplet. 

4. Evaluare digital  integral . Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectiv  ecologic . 
Nu se mai utilizeaz  coli de hârtie, se simplific  procesul de multiplicare în format fizic, iar elevii pot avea 
un dosar virtual personal, care s  includ  toate evalu rile primite. 

Cu ce-i ajut  pe p rin i aceast  trecere la evalu rile digitale? 
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P rin ii au constatat c  rezultatele evalu rii vin singure c tre ei, datorit  sistemului ce permite ca i 
p rintele s  fie parte din procesul educa ional. Se pot purta dialoguri constructive împreun  cu copilul, iar 
anumite recomand ri ale profesorului (legate de evaluare) pot fi urm rite i de c tre p rinte. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Elevilor le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din vedere natura 
academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  fac ? 

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

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

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem 

explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat 
testul. În plus, elevii pot relua testul. 

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

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

s  surprind  atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. Se spune c  cel mai bun 
instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  explora i i permite i si elevilor 
s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Referitor la evaluare, tim c  scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea m surii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire i a eficien ei metodelor de predare/înv are, iar dac  ne 
referim la sistemul de înv mânt atunci activit ile de evaluare trebuie s  fie realizate în concordan  cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei 
formative, astfel încât s  înt reasc  i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume spre 
acumularea de cât mai multe cuno tinte i spre activitatea de înv are. 
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TENDIN E ÎN MODERNIZAREA EVALU RII COLARE                                 
LA CICLUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar Popescu Rodica 
Liceul de Arte „B la a Doamna” Târgovi te, Dâmbovi a 

 
 

 
Activitatea evaluativ  la ciclul primar presupune desf urare, procesualitate, reglare, autoreglare, cât 

i proceduri de m surare a rezultatelor înv rii. Metodele tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe 
practice), dar i cele moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea) vor urm ri m surarea i 
aprecierea obiectiv  a rezultatelor, adoptarea unor m suri ameliorative, oferirea unui feed-back. Foarte 
important  este i discutarea criteriilor de evaluare cu elevii, cunoa terea acestor criterii de c tre ei, acestea 
fiind adecvate la situa ii didactice concrete, evitându-se sanc ionarea cu orice pre  a erorilor. 

Scopul principal al evalu rii îl constituie îmbun t irea înv rii. Aplicarea sistemului de evaluare 
bazat pe calificative presupune înlocuirea evalu rii curente cu evaluarea calitativ , realizat  cu ajutorul 
descriptorilor de performan . Probele clasice au fost înlocuite cu probe ce asigur  o evaluare obiectiv  atât 
a informa iilor cât i a deprinderilor, a capacit ilor intelectuale, a tr s turilor de personalitate. Se 
restabile te echilibrul dintre evaluarea scris  i cea oral ,   folosindu-se metode i tehnici de evaluare 
precum observarea curent  a comportamentului i a produselor activit ii elevilor, autoevaluarea, evaluarea 
prin proiecte sau portofolii. 

În urma rezultatelor evalu rii se organizeaz  un program de recuperare i aprofundare care s  permit  
elevilor s  ating  performan ele descrise în programa colar . Se acord  o pondere mai mare evalu rii 
formative, continue, ce descrie achizi iile elevului, având în acela i timp caracter diagnostic i recuperativ. 
Evaluarea trebuie s  fie un act unitar i coerent indiferent de specificul colii sau de manualul alternativ 
ales, instrumentele de evaluare raportându-se la competen ele generale i specifice ce se reg sesc în 
programele colare. 

Astfel calificativele acordate la ciclul primar pot s  regleze procesul de predare-înv are, dezvoltând 
competen e formate, aflate în curs de formare, asigurând progresul fiec rui elev. Un rol esen ial pentru 
aprecierea i evaluarea rezultatelor colare îl are descrierea performan ei cu ajutorul descriptorilor de 
performan . Tipul probelor de evaluare se alege în func ie de competen ele pe care înv torul î i propune 
s  le formeze la elevi. Evaluarea ar trebui s  asigure eviden ierea progresului înregistrat de elev în raport 
cu sine însu i. În planificarea unit ii de înv are, în raport cu momentele realiz rii evalu rii apar specifica ii 
de evaluare ini ial , formativ  sau sumativ , proiectarea activit ii de evaluare realizându-se concomitent 
cu proiectarea demersului de    predare-înv are. 

În proiectarea unor probe de evaluare se va urm ri care sunt competen ele vizate de programa colar  
pe care trebuie s  i le dezvolte elevii, care este specificul colectivului de elevi, ce tipuri de evaluare se 
abordeaz , cu ce instrumente se va realiza evaluarea, cum se vor folosi datele oferite de instrumentele de 
evaluare administrate pentru a asigura progresul colar al fiec rui elev. 

Evaluarea presupune ca to i cei implica i (înv tori, elevi, p rin i) s  cunoasc  cerin ele, func iile i 
metodologia evalu rii, dar i modele de teste asem n toare celor prin care se inten ioneaz  testarea, acestea 
m surând performan ele atinse de fiecare elev în formarea capacit ilor i a competen elor prev zute în 
program . 
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Gr dini a Online 

Prof. Popescu -Vava Ionela                                                              
Gradinita cu P. P. ,,Phoenix’’, Craiova 

 

 Din data de 11 martie 2020, colile sunt închise, iar acest lucru a generat schimb ri în desf urarea 
actului educa ional. 

 Unii profesori au optat s  le dea de lucru elevilor înainte de a intra în perioada de izolare, al ii au 
continuat s  in  leg tura cu grupa prin platforme online sau chiar s  se filmeze predând.  

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

 Pentru a crea un mediu de înv are cât mai aproape de o clas  real , avem nevoie de trei tipuri de 
resurse:  

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

 Profesorul are nevoie de resurse i aplica ii de înv are pe care le poate crea sau resurse deja existente 
sub form  de prezent ri, lec ii, fi e, imagini i clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lec iilor live, cât 
i ca teme de lucru pentru acas .  

Aici lista e mai lung  i include aplica ii precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl 
sau Digitaliada, precum i surse de inspira ie pentru filme, teme i studiu individual, etc.  

Înc  de la gr dini , copiii descoper  jocurile online i ajung s  fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându- i deprinderi de utilizare a echipamentelor i softurilor care dep esc uneori nivelul p rin ilor 
i al profesorilor lor.  

Pe m sur  ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosit  pentru a se exprima, pentru a 
rela iona, a comunica etc. Pe de alt  parte, coala reprezint  o provocare atât pentru copii, cât i pentru 
p rin i. În înv mântul pre colar ” coala online” a fost o provocare foarte mare. 

 Am încercat s  folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul c rora am 
încercat s  desf ur m activit i instructiv educative încât s  atingem obiectivele propuse pentru aceast  
perioad . Copiii pre colari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 
dat  a fost nevoie de prezen a unui adult (care s  citeasc  instruc iunile pentru joc; s  porneasc  prezentarea, 
videoul, jocul; s  citeasc  povestea; s  pun  întreb rile legate de poveste; etc.) 

 Noi,profesorii din înv mântul pre colar, am fost într-o situa ie dificil  i am încercat multe aplica ii 
i platforme cu ajutorul c rora am desf urat activit ile instructiv-educative i cele de evaluare. 

La gr dini  am folosit urm toarele aplica ii i platforme: Pere ii virtuali (Padlet), care sunt aplica ii 
digitale, care ofer  spa iu de afi are atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; 

 Wordwall- este bazat  pe joc, foarte interesant i atractiv pentru copii;  

Kahoot – este bazat  pe joc de tip quiz (întreb ri i r spunsuri);  

Kinderpedia – este o platform  pentru monitorizarea progresului copilului pe baz  de date i fapte 
concrete i nu în ultimul rând platforma Academia ABC 39 EDUCA IE I NOI ORIZONTURI EDI IA 
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2, SEPTEMBRIE 2020 Academia ABC este o platform  online de educa ie, care ofer  multe materiale i 
jocuri didactice, lec ii, test ri online pentru copii, poezii, pove ti, fi e pentru pre colari i colari, literatur  
pentru copii, nout i i informa ii din educa ie. 

 În aceast  perioad  fiecare cadru didactic i-a dobândit competen ele digitale prin experien e 
personale. P rerea mea este c  toate cadrele didactice trebuie s  se acomodeze la situa ia dat  (dac  ne 
place, dac  nu) i s  fim preg ti i pentru predarea online oricând. 

 Avem foarte multe platforme i instrumente din care putem s  alegem i s  experiment m care este 
cea mai eficient  pentru grupa/clasa noastr . DAR toamna ar trebui s  instruim în primul rând p rin ii 
pentru folosirea acestor platforme preg tind i pe ei pentru orice eventualitate care ne a teapt  în urm torul 
an colar. 
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Metode de evaluare alternativ  
online & tradi ional 

Profesor înv mânt primar Popov Anaida 
coala Gimnazial  nr. 29 Mihai Viteazul, Constan a 

 

 

Noul context  educa ional, actualizeaz  necesitatea de a selecta metode eficiente de evaluare, menite 
sa motiveze elevul, pentru înv are, s -l  instrumentalizeze pentru o autoevaluare obiectiv ;  s  asigure o 
oglind  relevant , ce permite formatorului s  cuantifice nivelul  form rii competen elor i identificarea 
strategiilor optime pentru recuperare, remediere, acolo unde este necesar. 

Spre deosebire de metodele tradi ionale,  metodele alternative de evaluare, prezint  cel pu in dou  
caracteristici: 

- pe de o parte realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  legatur  cu instruirea/înv area, de multe 
ori concomitent cu aceasta; 

- pe de alt  parte ele privesc rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  
formarea unor capacit i, dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de înv are. 

Valen e formative ale metodelor alternative de evaluare: 

 stimuleaz  implicarea activ  în sarcin  a elevilor, ace tia fiind mai con tien i de responsabilitatea 
ce i-o asum ; 

 asigur  o mai bun  punere în practic  a cuno tin elor, exersarea priceperilor i capacit ilor în 
variate contexte i situa ii; 

 asigur  o mai bun  clarificare conceptual  i o integrare u oar  a cuno tin elor asimilate în sistemul 
no ional, devenind astfel opera ionale; 

 descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not ; 

 reduc factorul stres în m sura în care profesorul este un consilier, iar evaluarea are ca scop în primul 
rând îmbun t irea activit ii i stimularea elevului i nu sanc ionarea cu orice pre , activit ile de evaluare 
cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval mai mare de timp. 

Formatorul poate selecta din multitudinea de metode alternative de evaluare:  portofoliul; h r ile 
conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; tehnica 3-2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea 
sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului; fi a pentru activitatea personal  a elevului; 
investiga ia; interviul; înregistr ri audio i/sau video….. 

Portofoliul reprezint  “cartea de vizit ” a  elevului, prin care profesorul poate s -i urm reasc  
progresul – în plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval 
de mai lung de timp (un semestru sau un an colar). 

 

59



Reprezint  un pact între elev i profesorul care trebuie s -l  ajute pe elev s  se autoevalueze. 
Profesorul discut  cu elevul despre ce trebuie s  stie i ce trebuie s  fac  acesta de-a  lungul procesului de 
înv are. La începutul demersului educativ  se realizeaza un diagnostic asupra necesit ilor elevului de 
înv are pentru a stabili obiectivele i criteriile de evaluare.  Diagnosticul este f cut de profesor i este 
discutat cu elevul  implicat în evaluare. 

Portofoliul poate con ine o multitudine de lucr ri, relevante pentru tematica studiat  : opisul, 
argumenta ia ; lucr rile elevului (individual sau de grup; rezumate; eseuri; articole, referate, comunic ri; 
proiecte i experimente; temele de zi de zi ; teste i lucr ri semestriale; înregistr ri, fotografii, care reflect  
activitatea desf urat  de elev individual sau împreun  cu colegii s i; alte materiale, h r i cognitive, 
contribu ii la activitate care reflect  participarea elevului/ grupului la derularea i solu ionarea temei date… 

Tipuri de portofolii: 

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

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

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

Putem concluziona:  

 prin  proiectarea i aplicarea unor tehnici alternative de evaluare, cadrul didactic asigur  construirea 
unui  context de înv are  motivant;   

 elevii sunt antrena i s  rezolve sarcini de instruire contextualizate: realizeaz  experimente, 
elaboreaz  proiecte, alc tuiesc portofolii;  

 este important ca elevii s  fie implica i în stabilirea criteriilor de evaluare, s  se autoevalueze i s  
reflecteze asupra progresului colar. 

Bibliografie: 
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Metode i tehnici de evaluare                                                             
în înv mântul pre colar 

Prof. înv. pre colar: Popovici Alina 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 
Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt, ce permite luare, în cuno tin  

de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare, perfec ionare a activit ii.   
Deoarece activitatea din gr dini  are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalit i de 

perspectiv , evaluarea este fragmentar , incomplet ; procesul evalu rii pre colarilor este dificil i permite 
prognoze pe termen scurt. Astfel c , metodele tradi ionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin 
probe scrise i evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, 
investiga ia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul i proiectul. Un rol tot mai 
important caut  s  dobândeasc  ast zi metodele interactive de grup.  

Acestea sunt diferite pentru diferitele tipuri de activit i din gr dini . Pentru activita i de predare 
înv are se folosesc mozaicul, cubul, puzzle, înv area în cerc, harta cu figuri i altele, în timp ce metodele 
de fixare, consolidare i evaluare sunt: piramida, ghicitorile, ciorchinele, benzi desenate, posterul, trierea 
asertiunilor, sintetizarea, analizarea si interpretarea imaginilor, categorizarea, etc. M  voi opri la câteva 
dintre acestea, inserate uneori de noi în cadrul activit ilor la grup , mai mult sau mai pu in con tient, unele 
dintre ele fiind declarate metode de grup interactive abia de curând.  

Trierea aser iunilor reprezint  o metod  bazat  pe analiz  pentru a reliefa tr s turile definitorii ale 
unei no iuni, idei, opinii, iar aser iunea este un enun  care este dat ca adev r. În cadrul acestei metode, 
obiectivul urm rit este exersarea capacit ii de analiz  asupra unor idei în vederea select rii lor dup  diferite 
criterii.  

Educatoarea prezint  copiilor enun uri, cerându- le s  spun  dac  sunt adev rate sau false. Este clar 
c  e vorba de exerci ii de fixare i evaluare, cuno tin ele fiind deja însu ite, copiii fiind pu i doar în situa ia 
de a- i aminti no iuni, informa ii sau de a decide natura unei afirma ii.  

Pentru grupele mici se utilizeaz  mai ales forma cu imagini a metodei, selectându- se comportamente 
în imagini sau diferite sarcini i cerându- le copiilor s  pun  buline diferite pentru adev rat i fals (dac  în 
imagine v d un copil ce rupe o floare vor pune, de ex. o bulina neagr , iar dac  v d un copil ce ajut  o 
b trân , una galben ). De asemenea, activitatea matematic  se poate evalua print- o fi a de acest gen, 
aducând transform ri moderne la nivelul itemilor care vor fi « pune buline negre unde e gre it i galbene 
unde e corect«.  Metoda trierii aser iunilor are ca beneficii: exersarea capacit ii de analiz , de decizie, de 
selec ie i de a opta; îmbinarea formelor de organizare; stimularea încredirii în for ele proprii i caracterul 
antrenant. 

De asemenea, o alta metod , folosit  de noi, dar nu chiar sub aceast  form , de i mai dificil  pentru 
nivelul I, este Diagrama Venn, care selecteaz  asem n rile dintre dou  no iuni, fenomene, personaje, etc. 
se pot desena/forma dou  cercuri suprapuse par ial (pentru asem n ri) în care s  se pun  de exemplu 
imagini specifice pentru Scufi a Ro ie i Alb  ca Z pada, iar pe partea de intersec ie a cercurilor s  se afle 
tr s turi comune. Astfel, metoda se poate utiliza pentru evaluarea no iunii de copil, feti - b iat, pentru 
anotimpuri, fenomene, animale s lbatice- domestice, etc. modul în care noi foloseam aceast  metod  sau 
elemenete ale acesteia, era împ r irea unor personaje, de ex. dup  tr s turi: personaje pozitive/bune i 
negative/rele.  

61



Înv mântul modern a impus o organizare a procesului instructiv - educativ care s  se bazeze pe 
precizarea i analiza a ceea ce trebuie s  fac  i s  tie pre colarul în urma instruirii. Pentru copil, s  stie, 
s  inteleag , înseamn  s  stabileasc  rela ii între diferite domenii de cunoa tere, ceea ce presupune o 
abordare interdisciplinara a actului didactic, deci i a evalu rii. Acest tip modern de apreciere prezint  
avantaje pentru ambii colaboratori ai demersului instructiv.  

Dezvoltarea creativit ii, realizarea unei compozi ii plastice personale, stimularea abilit ilor practic- 
aplicative, dezvoltarea comunic rii i a sim ului estetic sunt doar câteva avantaje pentru pre colari, iar în 
ceea ce prive te cadrul didactic, evaluarea interdisciplinar  este o surs  de date despre calitatea activit ii 
desf urate.  

În vederea realiz rii unor astfel de evalu ri, au loc transform ri la nivelul itemilor, prin înlocuirea 
celor de tipul: încercuie te, coloreaz , une te cu o linie, cu itemi care ofer  copiilor posibilitatea de a- i 
constitui aproape singuri fi a de lucru: decupeaz  i aplic , completeaz  prin pictur  sau desen, caut  i 
lipe te.  

Analizarea i interpretarea imaginilor este o tehnic  specific  activit ii didactice care utilizeaz  
fotografii, postere, picturi, plan e, desene, pentru a ilustra un subiect atunci când contactul cu realitatea nu 
este posibil sau când secven a didactic  impune analizarea imaginilor i interpretarea acestora. Obiectivul 
urm rit în folosirea acestei medode îl constituie exersarea capacit ii de a analiza o imagine în scopul 
în elegerii unui con inut abordat. Una dintre modalit ile de desf urare a actului didactic ce include metoda 
analizei imaginilor, se comport  astfel: educatoarea împarte colectivul în grupe de câte patru copii i le 
împarte imagini diferite. Se anun  sarcina, prezenta i ce ave i în imagini.  

La vârsta pre colar  opera iile gândirii fiind în etapa de exersare, e necesar ca educatoarea s  
direc ioneze copiii spre analiza plan ei. Imaginea poate fi prezentat  de un lider sau to i copiii pot participa 
la r spuns. O alt  modalitate de utilizare a metodei este evaluarea pove tilor sau a poeziilor înv ate; mai 
multe plan e, imagini sunt analizate, descrise în vederea recunoa terii apartenen ei la o anumit  
poveste/poezie i cu scopul de a- i reaminti anumite aspecte legate de lumea pove tilor sau de a reactualiza 
poezii.  

La final, copiii pot fi evalua i în func ie de acurate ea prezent rii, de identificarea corect  a 
elementelor, de utilizarea cuvintelor cheie care îmbrac  prezentarea. Analizarea i interpretarea imaginilor 
poate implica copiii în adev rate dispute de sus inere a argumentelor pro i contra. Astfel, avantajele 
metodei se refera la: stimularea competi iei, a confrunt rii de idei, a cooper rii; exersarea opera iilor 
gândirii; evaluarea reprezent rilor copiilor; formarea i dezvoltarea abilit ii de expunere a ideilor i 
exersarea capacit ii de a descrie.  
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Evaluare i notare analitic  versus cea holistic  

Popovici Anca 

 

Evaluarea analitic  implic  evaluarea diferitelor aspecte ale performan ei elevilor, cum ar fi 
mecanica, gramatica, stilul, organizarea i vocea în scrierea elevilor. Alternativ, evaluarea holistic  
înseamn  efectuarea unei evalu ri generale, luând în considerare toate criteriile simultan. 

Cel mai evident avantaj al utiliz rii evalu rilor analitice este c  acestea ofer  o imagine nuan at  i 
detaliat  a performan ei elevilor, luând în considerare diferite aspecte. Prin evaluarea calit ii, de exemplu, 
a diferitelor dimensiuni ale scrisului elevilor, pot fi identificate atât punctele forte, cât i domeniile care 
necesit  îmbun t iri, care, la rândul lor, faciliteaz  evaluarea formativ  i feedback-ul. 

În schimb, evalu rile holistice se concentreaz  asupra performan ei în ansamblu, care are i avantaje. 
De exemplu, evalu rile holistice sunt mai pu in consumatoare de timp i exist  indicii c  profesorii le 
prefer . În plus, concentrarea asupra întregului împiedic  profesorii s  se concentreze prea mult  pe  p r ilor 
individuale. Acesta este un argument important, deoarece exist  o team  larg r spândit  c  caracteristicile 
de suprafa  u or de evaluat primesc mai mult  aten ie în evaluarea analitic  decât caracteristicile mai 
complexe care sunt mai greu de evaluat. Sadler, D. R. în lucrarea Indeterminacy in the use of preset criteria 
for assessment and grading, de exemplu, sus ine c  evalu rile holistice i analitice ale profesorilor rareori 
coincid i implic  c , prin urmare, evalu rile analitice pot s  nu fie valide.  

Prin urmare, concentrarea asupra diferitelor aspecte ale performan ei elevilor poate fi v zut  atât ca 
un punct forte, cât i ca un punct slab al evalu rilor analitice. Acest lucru se datoreaz  faptului c , chiar 
dac  caracteristicile de suprafa  nu primesc mai mult  aten ie decât alte caracteristici, evalu rile analitice 
trebuie totu i împ r ite în criterii separate. În consecin , exist  riscul ca evalu rile s  devin  fragmentate 
i s  scape din vedere întregul. 

Totu i, în acela i mod în care evalu rile analitice risc  s  omit  întregul atunci când se concentreaz  
pe p r i, evalu rile holistice risc  s  omit  p r ile atunci când se concentreaz  pe întreg. Exist , de 
asemenea, similar modelului intuitiv de notare, riscul includerii neinten ionate a altor factori decât 
performan a elevilor sau de a acorda pondere altor criterii decât cele presupuse. De exemplu, Tomas, C., 
Whitt, E., Lavelle-Hill, R., & Severn, K. în lucrarea Modelling holistic marks with analytic rubrics au folosit 
rubricile analitice ca suplimentare la evalu rile holistice pentru a ob ine ponder ri ale criteriilor utilizate. 
Analizele lor au indicat existen a unui clasament al importan ei i a contribu iei diferitelor criterii la nota 
general , care difer  de a tept rile i ipotezele evaluatorilor.  

În timp ce se presupunea c  evaluatorii acord  prioritate abilit ilor complexe, cum ar fi gândirea 
critic , descrierile i explica iile conceptelor au contribuit mai mult la nota general  în evalu rile lor. 
Deoarece evalu rile analitice specific  criteriile de luat în considerare, aceast  situa ie este probabil mai 
comun  pentru evalu rile holistice. Prin urmare, autorii sus in c  evalu rile analitice i holistice nu ar trebui 
privite ca opuse, ci mai degrab  ca fiind complementare. 
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Metode tradi ionale de evaluare i complementare                                           

folosite la clasa în lucru cu copiii cu CES 

Prof. Elena Popovici                                                                    
Gradinita nr. 1 Dobroe ti 

 

 

1. Metod  tradi ional   - PROBA SCRIS  
 

Probele scrise se num r  printre formele clasice /tradi ionale de evaluare i presupun tratarea în scris 
a sarcinilor de lucru. Probele scrise se concretizeaz  prin: 

a) probe curente, cu durat  scurt  (extemporale) care cuprind de obicei con inuturi curente; 

b) probe de evaluare periodic  –sunt aplicate de regul  dup  parcurgerea unui capitol; 

c) teze semestriale care cuprind o arie de con inut mai mare decât cele periodice i îndeplinesc o 
func ie diagnostic  i prognostic . 

Probele scrise sunt deosebit de avantajoase, întrucât ofer  profesorului posibilitatea de a verifica i a 
aprecia to i elevii din clas  într-un timp scurt. Verificarea tuturor elevilor în leg tur  cu acela i con inut, pe 
baza unui punctaj, permite o apreciere mai obiectiv  în compara ie cu examinarea oral . Elevilor le ofer  
posibilitatea de a lucra în ritmul lor propriu, în mod liber, dovedind capacitatea de sintez  a cuno tin elor. 

Dac  lucr rile de control curente (extemporalele) au o durat  de 10-15 minute i verific  con inuturi 
din lec ia de zi, fie prin reproducerea celor înv ate, fie prin execi ii de munc  independent , lucr rile 
semestriale sunt planificate din timp, au durata de 50-60 de minute, cuprind con inuturi din materia 
parcurs , fiind preg tite prin lec ii de recapitulare i sistematizare. 

Probele scrise reprezint  metoda fundamental  de evaluare deoarece: 

-  ofer  posibilitatea verific rii modului în care a fost însu it un anumit con inut de c tre o i elevii, 
într-un timp scurt; 

-  verific  capacitatea de exprimarea în scris a elevilor; 

-  ofer  mai mult  obiectivitate decât probele orale; 

– permit verificarea unor capacit i de sintez , analiz . 
– subiectele formulate s  se reg seasc  în tematica recomandat  de program  si manual; 

– sarcinile de lucru s  fie formulate clar, f r  ambiguit i sau cu inten ia de a-i induce în eroare pe 
elevi; 

– în formularea subiectelor s  se aib  în vedere nu doar reproducerea informa iilor, ci i evaluarea 
capacit ii elevilor de a opera cu acestea; 

– s  se fac  cunoscute elevilor baremele de corectare i notare. 

Dezavantajul major al probelor scrise ar fi c  elevii nu pot fi dirija i în înv are, c  reglarea nu se 
produce imediat. 
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Probele de evaluare scris  sunt preferate de majoritatea cadrelor didactice, constituind instrumente 
valide, apte s  m soare cu precizie i obiectivitate performan ele elevilor. 

Pe baza analizei rezultatelor profesorul î i d  seama ce elemente au fost re inute i care sunt 
minusurile/ punctele slabe. Existen a baremului de corectare ofer  posibilitatea unei evalu ri obiective. 

2. Metod  complementar   -  PORTOFOLIUL 
 
Portofoliul reprezint  o modalitate eficient  de comunicare a rezultatelor colare i a progreselor 

înregistrate de elevi, deoarece reune te un ansamblu de activit i (teme, fi e de lectur  suplimentar , 
proiecte, lucr ri de crea ie, probe scrise etc.) realizate de elev de-a lungul unui perioade mai lungi de timp 
( semestru sau an colar). 

Elementele componente ale portofolului sunt stabilite de profesor, dar elevul poate include în 
portofoliul propriile materiale pe care le consider  utile i reprezentative. 

Profesorul Ioan Cerghit afirma: ,,portofoliul cuprinde o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau 
realiz ri personale ale elevului, cele care îl reprezint  i care pun în eviden  progresele sale; care permit 
aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor personale. Alc tuirea portofoliului este o 
ocazie unic  pentru elev de a se autoevalua, de a- i descoperi valoarea competen elor i eventualele gre eli. 
În al i termeni, portofoliul este un instrument care îmbin  înv area cu evaluarea continu , progresiv , i 
multilateral  a procesului de activitate i a produsului final. Acesta spore te motiva ia înv rii.” 

Ca metod  sau ca instrument de evaluare, portofoliul furnizeaz  informa ii esen iale deopotriv  
elevului, cadrului didactic i p rin ilor: 

 elevii î i pot grupa produsele muncii lor i se pot autoevalua; 

 profesorului îi ofer  informa ii despre performan a i evolu ia elevului; 

 p rin ii pot s - i formeze o imagine de ansamblu despre realiz rile propriilor copii. 

 

Portofoliul poate fi de mai multe feluri, în func ie de elementele sale constitutive: 

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

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

•  Portofoliu de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate 
etc.). 

Avantajul portofoliului const  în faptul c  elevul poate avea acces tot timpul la el pentru a-l completa, 
actualiza, consulta în vederea autoinstruirii, îns  portofoliul este i un instrument de evaluare curent , 
oferind profesorului informa ii esen iale despre performan ele i evolu ia elevului într-o perioad  mai lung  
de timp. 

Portofoliul ilustreaz  efortul depus de elevi în procesul de înv are, iar profesorului îi revine sarcina 
de a aprecia munca depus , modul de implicare în activitate, de a evalua, pe parcursul semestrului, fiecare 
produs cuprins în portofoliu sau a aprecia global elementele componente ale portofoliului. 

,, Portofoliul reprezint  un element flexibil de evaluare, este o map  deschis  în care tot timpul se 
mai poate ad uga ceva, iar nota nu trebuie s  fie o presiune. Aceast  metod  alternativ  de evaluare ofer  
fiec rui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activ  în realizarea sarcinilor de 
lucru i dezvoltând capacitatea de autoevaluare.’’  - afirma Crengu a -L cr mioara Oprea 
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Metode de evaluare 

prof. inv. primar Popovici Maria 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de st pânire a cuno tintelor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea unei diversit i de 
instruamente adecvate obiectivului de evaluare propus. 

Metodele pot fi grupate in 2 mari categorii: 

Metodele tradi ionale 

Metode complementare 

Metodele tradi ionale de evaluare au aceasta denumire datorit  consacr rii lor in timp. Din aceasta 
categorie fac parte: 

• Probele orale 

• Probele scrise 

• Probele practice 

Verificarea oral  const  in realizarea unei conversa ii prin care profesorul urm re te identificarea 
cantit ii si calit ii instruc iei. Conversa ia poate fi individual , frontal  sau combinat . Avantajele constau 
in aceea c  se realizeaz  o comunicare deplin  intre profesor i clasa de elevi, iar feed-back-ul este mult 
mai rapid. Metoda favorizeaz  dezvoltarea capacit ilor de exprimare ale elevilor. De multe ori ins  
obiectivitatea ascult rii orale este periclitat , datorit  interven iei unei multitudini de variabile: starea de 
moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a intreb rilor puse, starea psihic  a evalua ilor etc. in 
acela i timp, nu to i elevii pot fi verifica i ascultarea fiind realizat  prin sondaj. 

 Verificarea scris  apeleaz  la anumite suporturi scrise, concretizate in lucr ri de control sau teze. 
Elevii au sansa s - i prezinte achizi iile educa iei f r  interven ia profesorului, in absen a unui contact direct 
cu acesta.. Verificarea scris  implic  feed-back mai slab, in sensul ca unele erori sau neimpliniri nu pot fi 
eliminate operativ, prin interveni a profesorului. Cum este i firesc, ambele variante de verificare se cer a 
fi desf urate oportun i optim de c tre profesori. 

Probele practice presupun aplicarea cunostin elor teoretice insu ite precum i deprinderilor i 
priceperilor anterior formate. Concret, este vorba despre confec ionarea unor obiecte sau aparate, 
executarea unor experimente de laborator, h rti, observa ii microscopice, discu ii, realizarea unor exerci ii 
fizice etc.  

Metodele tradi ionale de evaluare trebuie concepute ca realizând un echilibru intre probele orale, 
scrise i cele practice. 
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Metode complementare (moderne de evaluare), al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea 
actului educa ional prin sprijinul acordat elevului, sunt: observarea sistematic  a activit ii i a 
comportamentului elevilor, referatul,investiga ia, proiectul, portofoliu, autoevaluarea.  

Evaluarea online 

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, 
chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp 
s  o fac  i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot 
primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot 
ap rea i itemi cu r spuns deschis.  

Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt 
loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de 
lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, 
fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre colar: Porfire Vasilic ,                                                      
coala Gimnazial  Cru e  Gr dini a Cru e , Jud. Gorj 

 
 

Evaluarea pedagogic  vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunt urm rite efectele pedagogice, 
respectiv consecin ele ac iunii întreprinse asupra form rii personalit ii umane în ansamblul s u. 
Consemnând rezultatele se scot în eviden  i mecanismele care au condus la ob inerea lor, precum i 
evolu ia posibil  a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogic  include în sfera ei 
rezultatele i substratul psihologic al acestora. Ea se realizeaz  de c tre profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezint  un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
instructiv-educativ . Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea 
programului de realizare a scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programului. Procesul evaluativ este 
totodat  i un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptat  nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale 
de a le satisface, procesul de înv mânt cap t  o structur  ciclic , iar evaluarea joac  un rol reglator”. 
(Tom a – Psihopedagogie pre colar  i colar , Bucure ti 2005, p.165) 

Prin con inutul s u evaluarea urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se înf ptuiesc 
în activitatea practic . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea este menit  s  furnizeze informa ii necesare, regl rii” i, amelior rii” activit ii, 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue. 

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt îndeplinind anumite func ii:  

- func ia constatativ  (de constatare) se refer  la cunoa terea st rii fenomenului, a activit ii i a 
rezultatelor ob inute;  

- func ia diagnostic  (de diagnoz ) vizeaz  identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor 
constatate; 

- func ia pragmatic  (de prognoz ) se concretizeaz  în deciziile de ameliorare, ce urmeaz  a fi 
adaptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare; 

În teoria i practica educa ional  se disting trei strategii sau forme de evaluare: 

 Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc  
nivelul de preg tire al pre colarilor în acest moment. Ea reprezint  una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condi ie pentru reu ita activit ii desf urate cu pre colarii. 

 Evaluarea continu  sau formativ  – se realizeaz  predominant pe parcursul desf ur rii procesului 
didactic, cuprinzând întregul con inut. 

 Evaluarea sumativ  sau final  este realizat  în mod expres la sfâr itul ciclului pre colar, când se 
verific  parametrii generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  nivelul de performan  al copilului în baza 
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c rora poate fi colarizat. Educatoarea beneficiaz  astfel de informa ii care, interpretate corect i 
valorificate, dau m sura studiului optim de copil în preg tirea sa pe secven  de instruire. 

Teoria psihopedagogic  recomand  înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu prec dere 
evaluarea formativ . 

Evaluarea la nivel pre colar se contureaz  ca o problem  ap rut  sub impulsul efortului de a introduce 
i la aceast  treapt  de înv mânt, preg tirea pentru coal , principiile cercet rii tiin ifice prin care se 

stabilesc obiective, con inuturi, metodologii de realizare i apreciere în scopul perfec ion rii procesului de 
înv mânt, a asigur rii succesului copiilor în gr dini  i în coal . 

Studiile de evaluare în înv mântul pre colar permit ob inerea informa iilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, faciliteaz  adaptarea deciziilor i apropierea dintre teorie i practic . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Poszert Mónika                                                                   
Liceul Teoretic” Horváth János” Marghita 

 

Evaluarea este o componen  esen ial  a procesului de înv mânt în general, i a procesului didactic, 
în special, ea interac ioneaz  cu celelalte componente, nu este o etap  supraad ugat  sau suprapus  
procesului de înv mânt, ci este un act integral activit ii pedagogice. 

În sistemul pre colar  evaluarea se concentreaz  asupra eficien ei acestuia privit  prin prisma 
raportului dintre obiectivele proiectate si rezultatele ob inute de c tre copii în cadrul activit ilor instructiv-
educative. Prin con inutul s u evaluarea urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se 
înf ptuiesc  în activitatea instructiv educativ . Întrucât aceasta înf ptuire este un proces continu i de durat  
i la nivel pre colar,  evaluarea se poate efectua pe parcurs, secven ial sau în finalul s u.  

Evaluarea oral  tradi ional  valorific    naturale ea i normalitatea unei rela ii specific umane, 
deoarece educa ia r mâne o problem  de comunicare, ca orice act de comunicare,ea va utiliza cuvântul. 
Avantajele utiliz rii probelor orale vizeaz  : a) flexibilitatea i adecvarea individual  a modului de evaluare 
prin posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor i gradului lor de dificultate în func ie de calitatea 
r spunsurilor oferite de c tre elev ;  b) posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau 
neîn elegeri ale elevului;  c) formularea r spunsurilor urm rind logica i dinamica unui discurs oral  ; d) 
tipul de interac iune direct  creat  între evaluator i evaluat, de natur  s  stimuleze modul de structurare a 
r spunsurilor de c tre elev; 

Limitele acestor probe se prezint  astfel : a) diverse circumstan e care pot influen a obiectivitatea 
evalu rii, atât din perspectiva profesorului, cât i din cea a elevului ;  b)nivelul sc zut de validitate i 
fidelitate;  c) consumul mare de timp, având în vedere c  elevii sunt evalua i fiecare separat; 

Verificarea scris  tradi ional  apeleaz  la anumite suporturi scrise. Elevii î i prezint  achizi iile f r  
interven ia profesorului. Avantaje : a) posibilitatea verific rii unui num r relativ mare de elevi într-un 
interval de timp determinat; b) raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare; c)avantajarea unor 
elevi timizi sau care se exprim  defectuos pe cale oral ;  d) verific rile scrise fac posibil  evaluarea tuturor 
elevilor asupra aceleia i secven e curriculare; e)posibilitatea elevilor de a- i  elabora independent r spunsul; 
f) diminuarea st rilor tensionale, de stres; 

Limitele verific rii scrise: a)verificarea scris  implic  un feedback mai slab; 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat.  

Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  
de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în a înv a.                
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Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o 

întrebare sau o lec ie înv at .  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m.  Platforma Zoom  putem folosi 
pentru livrarea de con inut i organizarea activit ilor. Zoom are o variant  gratuit  care permite prezen a 
simultan  a pân  la 100 de participan i. La fel ca i Skype. Pentru gestionarea claselor cel mai util la ora 
actual  este Google Classroom, dar i Microsoft Team. În Google Classroom putem  discuta cu elevii – 
Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev. 
Fiecare categorie de metode de evaluare prezint  atât avantaje, cât i limite, astfel încât nici una dintre ele 
nu trebuie utilizat  exclusiv, deoarece în acest caz, aprecierea rezultatelor ob inute de elevi ar fi afectat . 

Semnifica ia cuprinz toare a evalu rii este aceea de act psihopedagogic complex de stabilire a 
relevan ei i a valorii unei presta ii, performan e, comportamente, procese etc., prin raportarea acestora la 
un sistem de indicatori de performan , respectiv criterii i standarde restabilite.  

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

 Bibliografie: 

 Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010,  
 Florea, N.M., Valorificarea evalu rilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului 
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 T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 
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STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNT 
 

Prof. Potîng Alina 
Gr dini a P. P. 36 Timi oara 

 

 
"Orientarea i reglarea proceselor de instruire i de înv are, pe baza datelor oferite de ac iunile 

evaluative alc tuiesc un proces continuu. Permanen a verific rilor în actul didactic, caracterul lor sistematic 
i continuitatea lor reprezint  condi ia necesar  pentru ca evaluarea s - i fac  evidente func iile sale 

reglatoare în activitatea colar ".( I. T. Radu)  Recunoa terea acestui principiu a condus, în teoria si  
practica colar , la promovarea strategiei de " evaluare în trei timpi", cuprinzând evaluarea ini ial , 
sumativ  i continu , acestea fiind considerate complementare.  

Evaluarea ini ial  reprezint  strategia de m surare-apreciere-decizie realizat  la începutul unei 
secven e a procesului de înv mânt (ciclu de instruire, an de instruire, semestru colar, capitol, subcapitol, 
grup de lec ii, lec ie). 

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

Cerin ele enumerate pot fi executate prin utilizarea urm toarelor strategii de evaluare: evaluarea 
normativ , evaluarea criterial , evaluarea detaliat , evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostic . 

Evaluarea normativ  compar  performan ele unui elev cu ale altora. Ea permite de a determina pozi ia 
relativ  a elevului în clas , de a afla dac  întreaga clas  se înscrie în limitele unei norme stabilite la nivelul 
unit ii de înv mânt sau la nivelul rii. Evaluarea normativ  creeaz  posibilitatea de a m sura progresul 
colar. Cel mai frecvent se utilizeaza în activit ile de selectare. 

Evaluarea criterial  m soar  performan ele individuale ale elevului la un obiectiv specific 
educa ional. Aceast  strategie este orientat  spre nivelul de performan  al unui singur elev, realiz rile 
celorlal i nefiind relevante. 

Evaluarea detaliat  presupune evaluarea realiz rii unei sarcini, în cadrul c reia o capacitate este 
divizat  în unit i didactice i m surat -apreciat  fiecare în parte. 

Evaluarea exploratorie care se angajeaz  s  confirme c  un elev a ramas în urma colegilor de clas , 
permite conturarea competen ele la formarea c rora elevul întâmpin  dificult i. Evaluarea exploratorie este 
orientat  pe curriculum: se face o trecere în revist  a deprinderilor de baz . Dac  în rezultatul evalu rii sunt 
detectate discrepan e minore  între ceea ce realizeaz  elevul i ceea ce se a teapt  de la el, atunci sunt 
proiectate ac iuni de remediere, în cazul unor discrepan e mari, se recurge la o evaluare diagnostic . 

Evaluarea diagnostic  este evaluarea care se angajeaz  s  determine cauzele restan elor unui elev. 
Aceste cauze pot fi atât de ordin intern (proiectarea i aplicarea nesatisf c toare a interven iilor educative 
etc.) cât i de ordin extern.  

Aceste cinci strategii de evaluare reprezint  strategiile de baz  utilizate în coal . Diferen ierea dintre 
ele nu este absolut . i evaluarea detaliat , i evaluarea exploratorie, i cea diagnostic  sunt, de fapt, 
evalu ri criteriale. 
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Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc  
nivelul de preg tire a elevilor în acest moment, condi iile în care ace tia se pot integra în activitatea care 
urmeaz . Ea reprezint  una din premisele conceperii programului de instruire.  

Cunoa terea capacit ilor de înv are ale elevilor, a nivelului de preg tire de la care pornesc i a 
gradului în care st pânesc cuno tin ele i abilit ile necesare asimil rii con inutului etapei care urmeaz  
constituie o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ii didactice. Aceast  rela ie devine evident  în 
situa ia în care educatorul începe activitatea cu elevii al c ror poten ial nu cunoa te, la începutul unui 
ciclu de înv mânt sau chiar al unui an colar, dup  cum poate fi necesar  i pe parcursul derul rii 
programului, la începutul unor capitole cât i a fiec rei lec ii. În toate cazurile ea premerge activit ii în 
care sunt angaja i elevii. 

Este ini ial  în sensul c  face intrarea într-o nou  treapt  de abordare a activit ilor (semestru, an, 
capitole, lec ii ori participan i noi), articulând starea precedent  cu cea viitoare. Rolul ei este de a permite 
atât educatorului cât i elevului s - i formeze o reprezentare cât mai corect  asupra substan ei existente 
i asupra cerin elor c rora urmeaz  s  le r spund . 

 
În concordan  cu fenomenele care o fac necesar , evaluarea ini ial  realizeaz  dou  func ii: 
 
a) Func ia diagnostic  vizeaz  cunoa terea m surii în care subiec ii st pânesc cuno tin ele i posed  

capacit ile necesare angaj rii lor cu anse de reu it  într-un nou program.Astfel pot fi identificate: lacunele 
pe care elevii le au în preg tire, capacit ile i abilit ile formate; conceptele principale pe care elevii le 
st pânesc, cu ajutorul c rora vor putea asimila con inuturi noi, i fondul de reprezent ri care s  favorizeze 
în elegerea acestora; posibilit ile grupului de elevi i a fiec rui elev în parte de a lucra independent; 
abilit ile necesare însu irii con inuturilor experimentale i aplicative; deficien ele i dificult ile ce apar în 
înv are. 

b)  Func ia prognostic  sugereaz  educatorului condi iile probabile ale desf ur rii noului program i 
îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evalu rii se pot stabili: obiectivele programului 
urm tor, con inuturile absolut necesare, demersurile didactice considerate adecvate posibilit ilor de 
înv are a elevilor. 
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Evaluarea tradi ional  

Educatoare: Potra Alexandra – Elena 

 
Evaluarea în educa ie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv i 

prin mijloace tiin ifice. Evaluarea controleaz  i condi ioneaz  dinamica grupei, încât putem spune c  nu 
exist  înv are eficient  f r  evaluare. Ea ac ioneaz  în cadrul concret al grupei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup i individual. 

Evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. 
Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem 
înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. 

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului evaluativ din 
înv mântul preuniversitar.  

Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 
educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor colare este utilizat  adesea ca „mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 
activitate de înv are sistematic . Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cuno tin elor 
asimilate i rareori pe capacit i, aptitudini, competen e, descurajând formarea i dezvoltarea la elevi a unor 
abilit i i aptitudini creative. 

Metodele tradi ionale de evaluare au c p tat aceast  denumire datorit  faptului c , în timp, ele au fost 
cel mai des utilizate. Din aceast  categorie fac parte: probele orale, probele scrise i probele practice. 

1. Probele orale 

Probele orale reprezint  metoda de evaluare cel mai des utilizat  la grup , dar sunt recomandabile în 
principal disciplinelor care presupun demonstrarea unor capacit i i abilit i dificil de surprins prin 
intermediul probelor scrise (de exemplu, capacitatea de comunicare verbal ). Aceste probe au avantaje, dar 
i dezavantaje.  

2. Probele scrise 

Probele scrise reprezint  o modalitate de evaluare foarte des practicat , uneori chiar preferat  
deoarece prezint  mai multe avantaje pe care nu ar trebui sa le ignor m dac  se dore te realizarea unui 
proces de instruire eficient i s  creasc  gradul de obiectivitate în apreciere. 

3. Probele practice 

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluarii capacit ii de a aplica anumite cuno tin e teoretice, 
precum i a gradului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. 

Metodele tradi ionale sunt importante pentru testarea unor cuno tin e i capacit i de baz , dar nu mai 
sunt eficiente atunci când dorim s  le dezvolt m pre colarilor unele capacit i intelectuale care au un 
caracter complex i interdisiciplinar. 
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Strategiile de evaluare trebuie selectate in functie de obiectivele propuse si particularitatile de varsta 
si psihologice ale educabilului. 

Criteriile de apreciere i de notare ale pre colarilor trebuie formulate clar i temeinic, iar rezultatele 
evalu rii trebuie comunicate i discutate periodic atât cu subiec i evalua i, cât i cu p rin ii acestora. 
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EVALUAREA ONLINE & EVALUAREA TRADI IONAL  

Profesor pentru înv mântul primar – Praja Daniela                                        
coala Gimnazial  „Alexandru Vlahu ” Guge ti, Jude ul Vrancea 

 
 

„Profesorii adev ra i sunt ca ni te pun i peste care îi invit  pe elevii lor s  treac ” Nikos Kazantzakis 

Pe plan interna ional, re eaua digital  a deschis drumul pentru predare, înv are i evaluare. Înv area 
online este prezent  acum i va r mâne aici mult timp. Aceasta poate fi mai eficient , mai flexibil  i mai 
convenabil  pentru elevi, dar i pentru profesori. Tehnologia ar trebui folosit  pentru a u ura predarea i 
pentru a promova înv area. Profesorii au nevoie de certitudinea c  acele con inuturi au ajuns con tient la 
elevi. Pentru ca acest obiectiv s  fie atins, cadrele didactice trebuie s  descopere diferite strategii de predare-
înv are-evaluare                                           

Indiferent de locul unde are loc înv area, în sala de clas  sau în mediul online, elevii au nevoie de 
un feedback imediat, pentru a-i ajuta  în eleag  i s  aplice ceea ce au înv at. Cursurile, atât desf urate 
în sala de clas , cât i online,  trebuie s  aib  obiective de înv are bine stabilite, dar i metode de evaluare 
pentru a m sura rezultatele elevilor, atât tradi ionale , cât i online.  

Pentru a îmbun t i predarea i înv area, evaluarea trebuie s  fie un proces continuu, la care to i 
participan ii sunt angaja i. Creativitatea este prezent  din ce în ce mai mult în activit ile didactice. Prin 
intermediul ei, se realizeaz  materiale didactice diversificate, cu ajutorul diferitelor platforme de inv are. 

În mediul online, profesorul înlocuie te foaia de hârtie cu documentul în format electronic. Dac  în 
sala de clas  profesorii î i pot monitoriza progresul elevilor mai bine, în mediul online , cadrele didactice 
sunt nevoite s  descopere, pe lâng  metodele tradi ionale de evaluare i alte tipuri de instrumente de 
evaluare, care s  prezinte cât mai real progresul sau regresul elevilor.  

În mediul online profesorii se pot folosi de urm toarele metode i instrumente de evaluare: eseuri, 
referate, proiecte, evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, portofolii. Toate acestea pot fi completate 
utilizând anumite platforme de înv are, precum ar fi: GOOGLE CLASSROOM, PADLET, KAHOOT, 
LEARNING APPS, PREZI, WORD WALL. Toate metodele i instrumentele enumerate mai sus , prezint  
atât avantaje, cât i dezavantaje. 

Unele folosite în sala de clas  , nu au aceea i reu it  i în mediul online. De exemplu activitatea 
practic  nu se poate desf ura în mediul online, doar dac  are leg tur  cu tehnici digitale. Chestionarul 
ofer  feedback cu punctele tari i punctele slabe ale activit ii didactice. Punctele slabe identificate pot fi 
utilizate pentru a forma un plan de ac iune pentru îmbun t irea activit ii. Notarea cu ajutorul computerului 
face din chestionare un instrument de evaluare eficient, deoarece elevul are feedback-ul imediat.  

 În ceea ce prive te siguran a unui test de evaluare, acestea pot fi realizate online  i cronometrate de 
computer, iar elevii nu au  acces la rezultate. Profesorii ar trebui s  se asigure c  ofer  suficiente teste 
neclasificate i verific ri ale progresului pentru ca elevii s  le poat  vizualiza, imprima i p stra al turi de 
testele graduale.  

R. C. Ryan (2000) aminte te c  metoda de evaluare trebuie s  se potriveasc  cu nivelul de înv are. 
El consider  c  evaluarea online va necesita profesorilor  î i modifice metodele, indicând c  dezvoltarea 
unei evalu ri eficiente i fiabile pentru elevii care studiaz  online poate necesita un mai mare efort pentru 
inovare i abaterea de la practicile tradi ionale. 

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

77



Cum se poate realiza o evaluare obiectiv  cu riscuri cât mai reduse de fraud ? Toate aceste probleme 
reprezint  unele dintre preocup rile cele mai importante în ce prive te înv mântul online, mai ales c  nu 
exist  în acest moment un orizont clar pentru revenirea la o situa ie normal . 

Indiferent de locul unde se realizeaz  evaluarea, aveasta trebuie tratat  cu cea mai nmare seriozitate 
i rigurozitate.  

 

”Educa ia este ceea ce supravie uie te dupa ce tot ce a fost înv tat a fost uitat.” Burrhus Frederic Skinner 
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Metode i tehnici de evaluare în înv mântul online 

Evaluarea online în înv mântul pre colar 
Profesor înv mânt pre colar: Prav  Costinela Ana-Maria 

 
În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 

curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tin  i am ”îmblânzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
 îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

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

 
Metodele, tehnicile i strategiile pe care le poate utiliza un cadru didactic în realizarea evalu rii 

ini iale la pre colari trebuie, mai nou, adaptate înv mântului online. Este de preferat ca sarcinile trasate 
de educatori s  nu îi oboseasc  pe copii i s  nu presupun  prea mult timp petrecut în fa a calculatorului. 
Pentru copiii de vârst  mic , interac iunea cu mediul online nu ar trebui s  dep easc  o durat  de 
aproximativ 15 minute.  

A adar, sarcinile de lucru trasate de cadrele didactice care lucreaz  cu pre colarii trebuie s  fie 
creative i s  poat  fi rezolvate i offline. Întrucât vorbim despre copii cu vârste cuprinse între 3-6 ani care 
înc  nu au deprins scrisul i/ sau cititul, este lesne de în eles c  cerin ele pe care educatorii le pot da spre 
îndeplinire utilizând diverse platforme educa ionale sunt reduse – puzzle, exerci ii de genul ”g se te 
perechea”. Evaluarea unor astfel de sarcini se poate face luând în calcul timpul de care a avut nevoie fiecare 
copil pentru rezolvare. 

Dac  facem referire la p rin i, rolul i implicarea lor în tot ceea ce presupune înv mântul online 
este cu atât mai mare cu cât vârsta copilului este mai mic . Dintre atribu iile care revin acestora putem 
aminti: asigurarea particip rii copiilor la activit i (realizarea conexiunii la platformele educa ionale, 
listarea fi elor primite de la cadrele didactice, citirea/ explicarea instruc iunilor de lucru), crearea unui 
mediu fizic sigur, prietenos, protectiv, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea i încurajarea 
realiz rilor pre colarilor, motivarea i responsabilizarea celor mici. În rela ie cu educatorii, tot p rin ii sunt 
cei care men in comunicarea continu  cu cadrele didactice, sprijin  pre colarii în primirea i transmiterea 
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sarcinilor de lucru pân  la termenul stabilit. Prin intermediul tehnologiei pe care o au la dispozi ie, p rin ii 
transmit feedbackul referitor la organizarea i desf urarea sarcinilor trasate de cadrele didactice. 

 A adar, evaluarea pre colarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar i offline, îns  
o condi ie de baz  este prezen a permanent  a p rin ilor.  

Astfel, parteneriatul educatori-copii-p rin i este esen ial pentru o bun  desf urare a tuturor 
activit ilor. 
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METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE:                                              
ESEUL I PROIECTUL 

Prof. psihopedagogie special : Precub Flavia-Corina                                         
Centrul colar de Educa ie Incluziv  nr. 2 Bistri a 

 

 

Eseul este o lucrare, anun at  din timp eleviilor, în cadrul c reia ace tia trebuie s  dezbat  o anumit  
problem  din perspectiv  proprie, utilizând cuno tin ele dobândite pân  la acel moment, i eventual f când 
trimiteri la anumite lucr ri, idei etc. Eseul, este o metod  de evaluare alternativ  utilizat  în deosebi în 
evaluarea cuno tin elor din cadrul tiin elor socio-umane, fiind alc tuit  din totalitatea reflec iilor, 
medita iilor, exprimarea propriei p reri referitoare la o anumit  tem .  

Elaborarea eseului se face etapizat respectând anumite exigen e metodologice (adaptare dup   
Albulescu, I.  2004):  

 
a) Clarificarea enun ului temei de tratat: este necesar ca elevii s  primeasc  explica ii în leg tur  cu 

tema care urmeaz  s  fie discutat . Cadrul didactic va prezenta cât mai clar problema astfel încât elevii s  
g seasc  solu ii utilizând cuno tin ele deja dobândite.  

Preg tirea abord rii: const  în conturarea unei strategii de lucru indispensabil  conceperii unui eseu. 
Aceast  etap  ofer  elevului posibilitatea de a realiza o analiz  profund  a problemei, de a reactualiza 
cuno tin ele care consider  c  i-ar fi utile în rezolvarea problemei, de a formula posibile argumente care s  
sus in  solu iile oferite problemei i nu în ultimul rând de a realiza o schi , o direc ionare coerent  în 
vederea solu ion rii problemei.  

 
b) Stabilirea planului de elaborare a eseului: pentru întocmirea cât mai coerent  a eseului se impune 

întocmirea unui plan care este foarte important s  fie flexibil, adic  s  permit  restructur rile care survin 
pe parcursul întocmirii planului. Se pot preciza p r ile eseului i eventual ideiile vehiculate în fiecare dintre 
ele.  

c) Redactarea eseului: se realizeaz  conform planului întocmit.  
 
În construc ia introducerii eseului elevul trebuie s  in  cont de anumite aspecte care bineîn eles vor 

fi evaluate ulterior. Aceste aspecte se refer  la: prezentarea clar  a problematicii abordate, anumite preciz ri 
referitoare la modul de formulare a problemei, o posibil  anticipare a modului de solu ionare a problematicii 
abordate i eventual o conturare a planului de realizare a eseului.  

Cuprinsul eseului va include tratarea din perspectiv  proprie a situa iei problematice f când eventual 
unele referiri la diferi i autori sau lucr ri. Pentru a r spunde cerin elor care se vor avea în vedere în evaluarea 
eseului elevul trebuie s  in  seama de: tratarea problemei din diverse unghiuri, adoptarea unei atitudini 
critice, promovarea unor idei originale, tratarea temei cu rigurozitate, prezen a reflec iei personale, a 
argumet rii, exemplelor, dac  este cazul, explic rii conceptelor atât din punct de vedere tiin ific cât i din 
punct de vedere personal, formularea clar  coerent  a ideilor inându-se cont de normele gramaticale, 
logice.  

În partea de încheiere a eseului elevii vor prezenta concluziile care vor eviden ia solu ia problemei 
prezentat  în introducerea eseului.  

Proiectul este  o alt  metod  de evaluare alternativ  care a fost ini iat  de c tre J. Dewey sub numele 
de Project method. Proiectul este o metod  de evaluare care ofer  elevilor posibiliatea de a efectua cercet ri 
într-un anumit domeniu, de a pune în practic  cuno tin ele acumulate, de a- i forma abilit i i competen e 
i de a realiza un produs care se poate finaliza cu o  lucrare scris  sau crearea unui  obiect, album etc. Acest 
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produs este rezultatul unei munci în echip  depus  într-o anumit  perioad  de timp , a creativit ii i 
originalit ii elevilor. 

În ceea ce prive te subiectul proiectului, acesta poate fi propus de c tre cadrul didactic sau chiar de 
c tre elevi. Acest ultim caz reprezint  i un element stimulativ pentru elev, deoarece el alege tema în func ie 
de interesele sau preferin ele sale, ceea ce va conduce automat la implicare din partea lui. Manifestarea 
interesului fa  de realizarea proiectului reprezint  un element foarte important. La acesta se adaug  i 
oferirea elevului unor posibile surse de informa ie, oferirea unor date referitoare la realizarea proiectului, 
prezentarea criteriilor de evaluare a proiectului.   

Componentele unui proiect sunt: introducerea, sarcina de lucru, sursele de informa ie, procesul, 
evaluare, concluzii, ghidul profesorului.  

În ceea ce prive te evaluarea unui proiect cadrul didactic trebuie s  aib  în vedere:  
 evaluarea calit ii produselor realizate (de exemplu: originalitate, creativitate, utilitate practic );  
 evaluarea modului de prezentare a acestuia (de exemplu: acurate ea exprim rii, calitatea 

argument rii, existen a elementelor de comunicare non-verbal ); 
  evaluarea calit ii procesului de înv are (de exemplu: implicare în realizare, cooperare, modul de 

utilizare a resurselor. (Glava, A. 2007). 
 

Bibliografie:  
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Evaluarea înv âmântului preuniversitar                                                  

între online i tradi ional 

Profesor - educator: Preda Alina-Mariana                                                 
C. S. E. I. Bal  

                                                                                                           
 

Înv mântul românesc parcurge o etap  dinamic  a schimb rilor care oblig  cadrul didactic s  se 
adapteze, s  g seasc  noi metode i modaliz i pentru a realiza obiectivele propuse la obiectul de 
înv mânt la care pred . Ca i în alte domenii i în înv mânt au loc transform ri rapide pornind de la 
crearea mediului de înv are care poate eficientiza tehnicile de înv are i de munc  intelectual . Reforma 
din sistemul de înv mânt are ca obiective schimbarea mentalit ii i formarea unor dasc li reflexivi în 
abordarea metodelor utilizate în predarea la clas . 

Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul la distan (online)s-a f cut destul de brusc i 
au fost identificate anumite particularit i,în compara ie cu înv mântul organizat în coal . 

Sursele de informare pentru copii sunt multiple, de aceea profesorul trebuie s  g seasc  noi c i, 
”metode”, prin care ace tia s  fie atra i în actul educa ional ca participan i activi i interesa i. Profesorul 
trebuie s  se preocupe mereu de perfec ionarea metodelor i procedeelor de predare – înv are, a stilului de 
munc . El trebuie s  fie preocupat de tot ce este nou, deosebit i interesant, atât în specialitatea sa cât i în 
inov rile ap rute în domeniul pedagogiei. 

Prin folosirea metodelor interactive de grup li se dezvolt  copiilor gândirea critic , democratic . 
Copilul în elege c  atunci când particip  la activitatea de înv are are o responsabilitate i c  participarea 
lui este important  atât pentru el cât i pentru grupul din care face parte.  

Aceste metode interactive implic  mult tact din partea profesorului deoarece trebuie s - i adapteze 
stilul didactic în func ie de nivelul clasei la care se pred , inând seama de particularit ile individuale ale 
fiec ruia. 

Prin folosirea metodelor interactive se va îmbun t i calitatea procesului instructiv - educa ional, 
contribuind la o real  valoare activ - formativ  asupra personalit ii elevului. 

Evaluarea poate fi eficient  atât fa  în fa ,cât i online dac  acord m aten ie st rii mentale a elevului 
i discut m despre orice modificare a st rii emo ionale ,minimiz m barierile externe, g sim una sau mai 

multe solu ii la orice problem  instant ap rut  i ne concentr m s  d m r spunsuri adecvate la solicit rile 
primite. 

Obiectivele metodelor interactive sunt multiple. Dintre acestea vom numi doar câteva: 

 Însu irea unor cuno tin e i deprinderi prin activit i de cooperare; 
 Promovarea unor activit i didactice moderne, centrate atât pe grup cât i pe elevi; 
 Dobândirea de elemente ale muncii intelectuale prin participarea activ ; 
 Implicarea activ  i creativ  în vederea stimul rii gândirii; 
 Formarea de deprinderi de a lucra în echip  i de a con tientiza rolul important pe care îl are; 
 A ti s  identifice anumite probleme i s  fac  conexiuni cu anumite cuno tin e acumulate la diferite 

obiecte de studiu; 
Prin metodele interactive se promoveaz  autonomia fiec rui copil, dar i munca prin cooperare. 
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Prin atingerea acestor obiective, copilul de azi va fi adultul de mâine care va putea s  se adapteze 
situa iilor noi în care va fi pus, va c p ta încrederea de a merge mai departe, va deveni responsabil, va 
înv a s  înve e, s  g seasc  solu ii la probleme, s  fie creativ, tolerant, cooperant, s  se exprime liber, s  
evalueze alternative i s  ia decizii. 

Metodele interactive de grup pot fi folosite în toate momentele lec iei în format fizic sau online. Ele 
pot fi metode de predare – înv are, de fixare, consolidare, evaluare, crea ie, de cercetare, etc. Dintre cele 
mai utilizate sunt: predarea reciproc , lotus, cubul, ciorchinele, braistormingul. 

Predarea reciproc  – este metoda prin care copilul este pus în situa ia de a prezenta în fa a clasei 
anumite pasaje din lec ie, de a r spunde întreb rilor celorlal i sau de a pune întreb ri. Prin punerea elevului 
în postura de profesor care pred  sau expune altora, se diminueaz  distan a elev – profesor, creând un climat 
favorabil înv rii. 

Tehnica Lotus (Floarea de nuf r) – este o metod  interactiv  de lucru care d  posibilitatea de a stabili 
rela ii între no iuni pe baza unei teme principale din care pot deriva alte teme. Este o metod  care stimuleaz  
inteligen ele multiple. 

Etapele tehnicii:  

• construirea diagramei; 

• scrierea temei centrale în centrul diagramei;  

• completarea în petalele lotusului a ideilor care deriv  din tema central , în sensul acelor de 
ceasornic;  

• folosirea ideilor deduse ca noi teme centrale pentru urm toarele petale; 

 • trecerea în diagram ;   

 • etapa evalu rii ideilor. 

Cubul - este o metod  interactiv  prin care se vizeaz  descrierea, analiza, compara ia, asocierea i 
argumentarea. Cubul are pe toate cele 6 fe e câte o sarcin  de lucru pe care copiii trebuie s  o îndeplineasc . 

Ciorchinele - este o metod  care exerseaz  gândirea liber  a copiilor i faciliteaz  realizarea unor 
conexiuni între idei, actualizând cuno tin ele anterioare. „Circhinele” este o metod  prin care creativitatea 
elevului poate fi dirijat , când profesorul stabile te criteriile pe baza c rora elevii vor completa 
„ciorchinele” sau poate fi semidirijat  când elevul î i stabile te singur re eaua. 

Braistormingul - sau „asalt de idei”, „ furtun  în creier” – este o metod  de stimulare a creativit ii 
prin care se eman  cât mai multe idei pentru solu ionarea unei probleme. 

Principiile pe care se bazeaz  braistormingul sunt: „amânarea judec ii” i „ amânarea – cre te 
cantitatea”. Metoda urm re te mai multe etape dintre care cea mai important  este etapa emiterii de idei. 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. PREDA ALINCU A VOICHI A                                                    
C. N. ,,ANDREI MURE ANU” 

 
Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 

un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. În procesul de evaluare online trebuie s  se 
acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii. 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. 

 

AVANTAJELE SISTEMULUI DE EVALUARE ONLINE. 

 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  

 

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor . 

• Reducerea costurilor, eforturilor i timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de 
r spunsuri. 

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur .  

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane. 

• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web. 

• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor. 

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp. 

 

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

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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METODE INTERACTIVE 

Prof. înv. primar Predescu Georgeta - Janina                                               
coala Gimnazial  Apele Vii, jude ul Dolj 

 
În orizontul liricului delimitarile i definirile sunt mai riscante decât în cele descrise de celelalte 

genuri. Didactica nu poate îns  evita circumscrierile i limitele de separare. Motivul este simplu: un demers 
ce aspira la coeren  i care implic  elevi de gimnaziu impune precizarea unor puncte de observa ie i de 
fug . Seria delimit rilor prin distinc ia dintre proz  i poezie este formulat  de Paul Valery (Propos sur la 
poesie) pornind de la o afirma ie a lui Malherbe „Malherbe asimila proza cu mersul, poezia cu dansul. 
Mersul, ca i proz  are întotdeauna un obiect precis. Ea este un act îndreptat spre un obiectiv pe care scopu 
nostru este de a-l atinge [...]. Dansul este cu totul altceva. El este, f r  îndoial , i sistem de acte, dar care 
î i au scopul în ele însele. El nu se duce nic ieri. Deci urm re te totu i ceva, nu poate fi vorba decât de un 
obiect ideal, o stare, o voluptate, fantoma unei flori sau de un fel de încântare de tine însu i, o extrem  de 
via , un pisc, un punct suprem al fiin ei...”  

Pragul intr rii în poezie e cel mai greu de trecut, dintre toate experien ele de lectur . Uneori nici nu 
se ajunge pân  acolo: sunt piedici de cuvinte, în epeniri în stratul de suprafa  a textului, nedeslu iri în 
h i ul imagistic, sonor sau vizual. De aceea, consider m important  intrarea în text, care se poate face nu 
numai printr-o simpl  lectur  realizat  sau nu cu har ori printr-o înregistrare audio (dac  aceasta exist ). De 
aceea consider important  acea inducere a st rii de poezie i altfel decât prin mijloacele tradi ionale 
existente. Iat  de ce, a g si noi metode i tehnici (sau de a le performa pe cele existente), cu alte cuvinte de 
a descoperi o alt  cheie pentru abordarea textului liric poate fi o provocare, atât pentru magistru, cât i 
pentru înv cel. 

Folosirea în actul pred rii a metodelor clasice îmbinate cu cele moderne trebuie s  vizeze  formarea 
de competen e, s   trezeasc  motiva ia i interesul pentru studiul limbii i literaturii române, s  asigure o 
înv are activ  i formativ , mai ales în conditiile în care textul liric este mai putin accesibil, iar multiplele 
sale valen ele  formative trebuie puse în eviden . De aceea se impune corelarea metodelor, procedeelor, 
mijloacelor didactice cu formele de activitate, inându-se cont de particularit ile de vârst  i individuale 
ale elevilor, pentru a solicita  gândirea, imagina ia, voin a, experien a, capacit ile de comunicare ale 
acestora. Astfel se pot folosi cu succes metodele interactive:  Eseu de 5 minute, P l riile gânditoare, 
Copacul ideilor, Scheletul de recenzie, Cvintetul. 

Eseu de 5 minute 

Este o modalitate eficient  de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi s - i adune ideile legate de tema 
lec iei i pentru a-i da profesorului o idee mai clar  despre ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în aceea or . 

Avantajele folosirii acestei metode: 

-ofer  feed-back-ul lec iei; 

-creeaz  premisele proiect rii activit ii din urm toarea or ; 

-încurajeaz  exprimarea personalit ii elevilor; 

-stimuleaz  înv area activ  i con tient ; 
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Etapele: 
         1. Se cere elevilor s  scrie un mic eseu în care s  prezinte un lucru pe care l-au înv at în ora respectiv  
i s  formuleze o întrebare pe care o au în leg tur  cu aceasta. 

2. Se strâng eseurile pe m sur  ce elevii au terminat. 

3. Trecerea rapid  în revist  i un comentariu preliminar cu inventarierea întreb rilor. 

Metoda - P l riile gânditoare  

,,Dac  interpretezi rolul unui gânditor poate chiar vei deveni unul…” 

 Edward de Bono  

 Aceast  metod  contribuie la stimularea creativit ii participan ilor care se bazeaz  pe interpretarea 
de roluri în func ie de p l ria aleas . Sunt 6 p l rii gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, ro u, 
galben, verde, albastru i negru. Membrii grupului î i aleg p l riile i vor interpreta astfel rolul precis, a a 
cum consider  mai bine. Rolurile se pot inversa, participan ii sunt liberi s  spun  ce gândesc, dar s  fie în 
acord cu rolul pe care îl joac . 

 Culoarea p l riei este cea care define te rolul: 

P l ria albastr  - este liderul, managerul, conduce jocul.Este p l ria responsabil  cu controlul 
demersurilor desf urate. 

P l ria alb  –este povestitorul cel ce red  pe scurt con inutul textului. 

P l ria ro ie – este psihologul care î i exprim  sentimentele fa  de personajele întâlnite. 

P l ria neagr  – este criticul, este p l ria avertisment, concentrat  în special pe aprecierea negativ  
a lucrurilor. 

P l ria verde – este gânditorul, care ofer  solu ii alternative. 

P l ria galben  – este creatorul, simbolul gândirii pozitive i constructive, creeaz  finalul. 
Participan ii trebuie s  cunoasc  foarte bine semnifica ia fiec rei culori i s - i reprezinte fiecare p l rie, 
gândind din perspectiva ei. Nu p l ria în sine conteaz , ci ceea ce semnific  ea, ceea ce induce culoarea 
fiec reia. 

 Cele 6 p l rii gânditoare pot fi privite în perechi:  

p l ria alb  – p l ria ro ie 

p l ria neagr  – p l ria galben  

p l ria verde – p l ria albastra  

Avantajele metodei “P l riile gânditoare”: 

stimuleaz  creativitatea participan ilor, gândirea colectiv  i individual ; 

încurajeaz  i exerseaz  capacitatea de comunicare a gânditorilor; 

dezvolt  competen ele inteligen ei lingvistice, inteligen ei logice i inteligen ei interpersonale; 

determin  i activeaz  comunicarea i capacitatea de a lua decizii; 

Fiecare p l rie gânditoare reprezint  un mod de gândire oferind o privire asupra informa iilor, 
sentimentelor, judec ilor, atitudinii pozitive, creativit ii, controlului. 

Copacul ideilor este un organizator grafic în care con inutul cheie este înscris într-un dreptunghi situat 
la baza foii, în partea central . De la acest dreptunghi se ramific  spre partea superioar , asemenea crengilor 
unui copac, toate cuno tin ele evocate. Foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul al 
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grupului i fiecare elev are posibilitatea s  citeasc  ce au scris colegii s i. Aceast  form  de activitate în 
grup este avantajoas  deoarece propune elevilor o nou  form  de organizare i sistematizare a cuno tin elor. 

Scheletul de recenzie este o tehnic  relativ simpl  de rezumare a unui con inut de idei ce presupune 
abilitatea elevilor pentru a dobândi un „ algoritm” al realiz rii unei analize literare. Metoda cuprinde cerin e 
ablon, dar solu ionarea lor cere adaptarea la fiecare text în parte, în func ie de con inuturi. Elevii pot lucra 

în perechi, în grup sau individual prezentând, unii altora, ceea ce au scris i oferind l muriri suplimentare 
la produc iile proprii. Însu indu- i acest „algoritm” elevii au posibilitatea s -l foloseasc  în orice situa ie 
când li se solicit  acest lucru. 

Scheletul de recenzie îmbin  comunicarea orala i gândirea critic  prin emiterea unor judec i de 
valoare, prin r spunsul dat cerin elor care demonstreaz  in elegerea i înv area textului.  

Cvintetul 

Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea unor informa ii, con inuturi în exprim ri clare care 
descriu sau prezint  reflec ii asupra temei date sau subiectului dat. Este o poezie de 5 versuri a c rei 
construc ie are la baz  anumite reguli pe care elevii trebuie s  le respecte, iar timpul de întocmire este de 
5-7 minute. Trebuie s  le d m un subiect (un cuvânt-cheie din lec ia zilei respective sau din lec ia 
anterioar ), iar ei, în timpul dat, trebuie s  dovedeasc  capacitatea lor de a crea i de a fi receptivi la cele 
discutate în clas . E o metod  eficient  care combin  utilul cu pl cutul. 

Regulile de întocmire a unui cvintet: 

primul vers este format din cuvântul tematic (un substantiv) - titlu; 

al doilea vers este format din dou  cuvinte (adjective care s  arate însu irile cuvântului tematic)  

al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerunziu care s  exprime ac iuni ale cuvântului 
tematic); 

al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alc tuiesc o propozi ie prin care se afirm  ceva 
esen ial despre cuvântul tematic; 

al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt (de obicei, verb), care sintetizeaz  tema/ ideea. 

Metoda se aplic  la lec iile de consolidare i recapitulare sau în momentul asigur rii reten iei i 
transferului în lec iile de predare. 

Piatra de încercare la un concurs sau examen ce comport  i o component  de literatur , proba de foc, 
atât pentru elev, cât i pentru profesor, a fost i este textul liric. Text complex, cople itor prin diversitatea 
de forme i stiluri, seduc tor prin tr ire i interpretare, prin poten ialul analitic pe care îl con ine “in nuce”, 
liricul for eaz  experien e inedite, tr iri mai mult sau mai pu in spectaculoase, exteriorizate sau nu, ori, las  
mari semne de întrebare, pune piedici, uneori insurmontabile, copilului-lector, pentru care, uneori, cuvântul, 
imaginea poetic  sau simbolul nu coincide cu experien a lui de lectur  sau de via . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

Prof. Pricop Elena-L cr mioara                                                          
coala Profesional  Mogo e ti 

 

 

Grigore Vieru - poetul neamului românesc 

 

,,Noros ori clar ca o amiaz , / Eu sunt poetu-acestui neam / i-atunci când lira îmi vibreaz , /               
i-atunci când cântece nu am.” (Grigore Vieru) 

 
Pe 14 februarie 2021, celebrul poet Grigore Vieru ar fi împlinit vârsta de 86 de ani! Se consider  c  

Grigore Vieru este cel mai mare poet pentru copii din literatura român  i unul dintre cei mai mari din 
literatura lumii de acest gen. Versurile poetului Grigore Vieru pentru copii sunt vesele, juc u e, duioase, 
pentru c  poetul adesea intr  în dialog cu izvora ul, albina, valul, malul, florile, soarele, ploaia. 

Cine este marele Vieru? Pu ini tiu c  este poetul neamului românesc! 
„El n-a scris la întâmplare, el avea o concep ie filozofic , iar prin aceste aforisme se vede cât de 

adânci, cât de fire ti i cât de ale noastre sunt r d cinile poetului”, atrage aten ia Spiridon Vangheli. Crea ia 
sa cuprinde texte pentru copii, despre mam , r zboi, dragoste, rena tere na ional  i limba român . 

De ziua iubirii, noi nu s rb torim iubirea! Noi, cei cu dou  inimi, ne-am adunat s  aducem un omagiu 
talentului s u nemuritor, s rb torim dragostea de cultur ! (,,Dac  a  avea dou  inimi, una a  vrea s  
gândeasc ” – Grigore Vieru). Activitatea noastr , „Grigore Vieru, Om, Poet, Cet ean-patrimoniu al 
na iuni”, a început sub genericul „Sunt iarb . Mai simplu nu pot fi”. Activitatea dedicat  crea iei poetice a 
lui Grigore Vieru pentru copii a avut loc în incinta Bibliotecii Publice, „N. Iorga”, prin bun voin a gazdei 
noastre primitoare Constantin Anton. 

Invita ii no tri, a adar, au fost elevii clasei a V-a i cadrele didactice de la coala Profesional  
Mogo e ti. Din discu ia cu cei mici, am în eles c  abia încep s -l cunoasc  pe poet, uitând c  unele 
poezioare memorate cândva sunt scrise de c tre Grigore Vieru, cel numit de Eugen Simion ,,poet cu lira-n 
lacrimi”! 

Activitatea a început cu vizionarea biografiei poetului, material preg tit de domnul bibliotecar, „Via a 
i activitatea lui Grigore Vieru”, apoi copiii au r sfoit c r ile scrise de Grigore Vieru, aflate la expozi ia din 

bibliotec („Grigore Vieru -un univers poetic”).  
,,Col ul” Grigore Vieru a fost bogat decorat cu aceste c r i, amintind toat  truda sa.  
Nu uit m s  amintim efortul creator al elevilor, sub îndrumarea doamnei profesor Aida Antoce. 

Ace tia au realizat portretul scriitorului i numeroase desene reprezentative pentru temele i motivele operei 
sale, pe care le-au organizat într-o expozi ie. Tot doamna profesor ne-a sprijinit i cu asisten a audio-video.  

 
Întreaga noastr  întâlnire s-a derulat într-o atmosfer  de poveste, muzica de fundal fiind pe versurile 

poetului! Pentru c  ,,timpul nu mai avea r bdare” cu noi, elevii claselor a V-a au sus inut un microrecital 
poetic din crea ia vierean , sub îndrumarea mea! Pentru toat  r bdarea lor au fost r spl ti i cu diplome. 
Promi ându-le continuarea activit ii cu un concurs (Anexa 1), au primit diplome de merit în educa ie i 
cultur .  
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Anexa 1 
 
Concurs între clase 

Introduce i cuvintele care lipsesc! Completa i!                                     

 tiu: cîndva, la ______ de noapte, 

Ori la r s rit de Soare, 

Stinge-mi-s-or _________ mie 

Tot deasupra c r ii Sale. 

 

Am s-ajung atunce_________, 

La______________ ei aproape, 

Ci s  nu închide i___________ 

Eseu de 3 min 

1. Scrie i un lucru nou înv at ast zi la activitate________________________________________. 
2. Formula i o întrebare i o p rere, în leg tur  cu subiectul activit ii_______________________. 
3. Realiza i o expozi ie (online) de portrete! 
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Tehnici de evaluare specifice orelor de istorie 
 

 

Prof. Prisacariu Florica 

 

 
Evaluarea este definit  printr-un proces de m surare i apreciere a rezultatelor sistemului de educa ie 

i înv mânt, a eficien ei resurselor pentru compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, pentru a lua 
decizii de îmbun t ire i perfec ionare. 

Plecând de la cele dou  repere principale (cantitatea de informa ie sau experien  încorporat  de c tre 
elevi i axa temporal  la care se raporteaz  verificarea), metodele i tehnicile de evaluare îng duie o anumit  
clasificare.  

 
Astfel, în raport cu primul criteriu, metodicienii au fixat dou  tipuri: 
-evaluare par ial , când se verific  elemente cognitive sau comportamentale secven iale; 
-evaluare global , când cantitatea de cuno tin e i deprinderi este mare, datorit  cumul rii acestora. 
 
În raport cu al doilea criteriu, cel temporal, au fost identificate trei tipuri de evaluare: 
a)evaluarea ini ial  se face la începutul unei etape de instruire ; 
b)evaluarea continu  se face în timpul secven ei de instruire, prin ascultare i lucr ri scrise; 
c)evaluarea final  este un corolar al întregii activit i didactice, fiindc  se realizeaz  la finele unei 

perioade de formare. 
 
Metodele utilizate în evaluarea performan elor colare sunt de mai multe feluri, cele mai des întâlnite 

fiind probele orale, scrise i practice, acestea din urm  rar utilizate la istorie. 
Evaluarea oral  prezint  unele avantaje, prin faptul c  ofer  date mai concrete, cuprinde întreaga 

clas , nu necesit  timp prea mare, întrucât ea implic  r spunsuri concise i, totodat , permite aprecieri de 
ansamblu asupra r spunsurilor. De asemenea, elevul poate beneficia de întreb ri suplimentare, care s -l 
ajute în a ob ine o not  satisf c toare.  

Evaluarea scris  se poate realiza prin probe de cuno tin e pe care profesorul trebuie s  le elaboreze 
din timp, s  le înscrie în fi e de lucru i s  le pun , ulterior, la dispozi ia elevului. Dintre avantajele acestei 
metode, enumer m: elevul nu este tracasat, tensionat i poate lucra independent; exist  baremuri i punctaje, 
corectarea poate fi mai obiectiv . În acela i timp, probele scrise clasice au numai dou -trei subiecte, ceea 
ce este un dezavantaj, pentru c  nu ofer  posibilitatea preg tirii întregii materii. Se poate copia, aceast  
situa ie fiind un dezavantaj. 

În continuare voi prezenta diferite metode de evaluare folosite cu succes i voi încerca s   exemplific 
din practica didactic  concret  pentru fiecare dintre aceste metode. 

Una dintre formele de optimizare a evalu rii fa  de metodele clasice este testul docimologic, prob  
standardizat  ce asigur  o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. Prin testare încerc m s  ne d m 
seama în ce m sur  sunt satisf cute cerin ele colii, circumscrise de scopurile i obiectivele educa iei. 

 
Componentele definitorii ale testului docimologic sunt: 
- M surarea, în condi ii asem n toare, a situa iilor experimentale; 
- înregistrarea comportamentului declan at la subiect este precis  i obiectiv ; 
- comportamentul înregistrat este evaluat statistic; 
- scopul final al testului este clasificarea subiectului examinat. 
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Testul docimologic se deosebe te de examen prin faptul c  presupune o munc  meticuloas  de 
preg tire, în timp ce secven ele cu care opereaz  sunt foarte stricte. Ele permit standardizarea condi iilor de 
examinare, a modalit ilor de notare, aducând un plus de obiectivitate. De asemenea, ele au o tripl  
identitate: identitate de con inut, identitatea condi iilor de aplicare i identitatea criteriilor de apreciere. 

În func ie de felul r spunsurilor la întreb rile puse, testele pot fi cu r spunsuri deschise i cu 
r spunsuri închise. Primul tip stimuleaz  creativitatea, judecata i spiritul critic. R spunsurile sunt 
formulate, în întregime, de c tre elevi. Acest tip îng duie fie itemi sub form  de redactare, în sensul c  
elevii au ocazia s  desf oare o tem , fie itemi cu r spunsuri scurte, prin recursul la propozi ii sau fraze nu 
prea lungi. 

 
Testele cu r spunsuri închise cunosc trei variante: 
- itemi de tip “alegere multipl ”, prin care se ofer  mai multe solu ii, din care numai una este corect ; 
- itemi de tip adev rat/fals; 
- itemi de tip “pereche”, în care elevii sunt pu i s  g seasc  no iuni sau idei corelate cu cele prezentate 

în întreb ri. 
 
Indicele de eficacitate al unui test se stabile te pornind de la m sura în care itemii fac discriminarea 

între elevii buni i cei slabi, permi ând stabilirea unei sc ri i ordon ri valorice a elevilor. Trebuie acordat  
o mare aten ie procesului de elaborare a itemilor. De pild , în situa ia itemilor de tip “alegere multipl ”, se 
vor oferi mai multe solu ii, cel pu in patru variante de r spuns, care s  fie, toate, la fel de plauzibile, dar 
numai una corect . Apoi, trebuie avut în vedere gradul de dificultate al itemilor: apelul la itemi foarte dificili 
sau foarte u ori nu este recomandat, din cauz  c  sunt exclu i, din start, elevi cu o preg tire intermediar . 

Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare a pus în circula ie o clasificare nou  a itemilor, care este 
extrem de util  în demersul didactic: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi. 

Itemii obiectivi m soar  rezultatele înv rii situate la nivelurile cognitive inferioare: cuno tin e, 
priceperi i capacit i de baz . Ei pot fi folosi i pentru orice disciplin , în func ie de scopul testului, 
obiectivele verificate i con inuturile m surate, ceea ce le ofer  un avantaj deosebit în raport cu celelalte 
categorii de probe. 

Itemii semiobiectivi cuprind întreb ri i cerin e care presupun elaborarea r spunsurilor de c tre elevi 
i pot fi folosi i pentru orice disciplin  i pentru toate etapele de evaluare în func ie de scopul testului, 

obiectivele verificate, con inuturile m surate. 
Itemii subiectivi sau cu r spuns deschis testeaz  capacitatea de tratare coerent  i într-un mod 

personal a unui anumit subiect, originalitatea, capacitatea creativ . Ei dezvolt  capacitatea elevului de a 
formula, a descrie, a prezenta sau a explica diferite concepte, rela ii, argumente, metode de lucru. Permit 
elevilor s  construiasc  r spunsuri, detectându-se astfel atât cuno tin ele depozitate, cât i capacitatea de 
elaborare i exprimare. 

Tr s tura principal  a itemilor subiectivi o constituie abordarea nivelurilor superioare a taxonomiilor 
care descriu comportamentele vizate în timpul procesului de înv are: aplicare, analiz , sintez  i evaluare. 
Pentru aceast  categorie de itemi este necesar  o schem  de notare detaliat , punctajul corespunz tor 
acordându-se sau nu în func ie de parcurgerea tuturor etapelor de elaborare a r spunsurilor. 
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Rolul evalu rii didactice în lec ia de educa ie fizic  i sport 

Prof. Pri ca Rare  Cosmin                                                               
coala Gimnazial  A el, Jude ul Sibiu 

Esen a educa iei fizice o constituie mi carea uman  pus  în slujba îmbun t irii condi iei fizice i 
mentale a oamenilor, a dezvolt rii fizice armonioase i între inerii st rii de s n tate. Întrucât mi carea 
uman , sau motricitatea omului este reprezentat  de totalitatea actelor i ac iunilor motrice, desf urate de 
om cu scopul de între inere a rela iilor cu mediul natural i social, educa ia pentru mi care reprezint  nu 
numai o necesitate, ci chiar o condi ie a existen ei umane.  

Activitatea de educa ie fizic  trebuie privit , astfel, ca o necesitate personal  a omului, al turi de 
alimenta ie, îmbr c minte, înv tur , ap , soare, rela ii umane, spa iu de locuit etc.         

Evaluarea reprezint  o component  stabil  a procesului de înv mânt, având preponderent un rol 
regulator, atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât i pentru îmbun t irea strategiilor didactice. În 
ceea ce prive te evaluarea în lec iile de educa ie fizic , putem spune ca aceasta are un rol esen ial.                            

 
Evaluarea are mai multe func ii i anume: 

1. Func ia de constatare dac  o activitate s-a desf urat în condi ii optime, sau în alt fel de condi ii. 
2. Func ia de informare asupra stadiului i evolu iei preg tirii subiec ilor. 
3. Func ia de diagnosticare a cauzelor care au condus, eventual, la o eficien  necorespunz toare a 

ac iunilor. 
4. Func ia de prognosticare asupra evolu iei viitoare a elevilor i de sugestii privind optimizarea 

procesului instructiv-educativ. 
5. Func ia pedagogic , în perspectiva subiectului i conduc torului procesului instructiv-educativ, 

pentru a ti ce au f cut i ce au realizat. 

În ceea ce prive te formele evalu rii, vorbim de urm toarele: evaluarea predicativ  (ini ial ), 
evaluarea continu  (curent ) i evaluarea sumativ  (final ). 

Evaluarea predicativ  se realizeaz  pentru elevii i clasele începutului de ciclu sau la clasele unde 
profesorul de educa ie fizic  pred  pentru prima oar  i nu beneficiaz  de rezultatele probelor din anul 
precedent, care s -i permit  cunoa terea posibilit ilor colectivului de elevi. Rezultatele probelor vor fi 
valorificate în elaborarea sistemului de planificare, care poate modifica scara de notare a elevilor, stabilit  
ini ial de profesor. 

Evaluarea continu  se face prin verific ri sistematice pe parcursul programului de instruire, pe 
secven e mai mici, având drept scop cunoa terea gradului de însu ire de c tre elevi a elementelor predate, 
putându-se finaliza cu notare. Utilitatea evalu rii curente i valorificarea ei se reg sesc în analiza pe care o 
face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor i sistemelor de activit i din etapele urm toare. 

Evaluarea sumativ  se utilizeaz  la probele de control care necesit  o perioad  mai lung  de preg tire 
i cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezisten , jocul sportiv. Se finalizeaz , de regul , 

cu notarea elevilor. 
Evaluarea în lec ia de educa ie fizic  presupune 3 faze: verificarea, aprecierea i notarea. 
Verificarea este procesul prin care subiectul execut  o prob  i este notat în func ie de baremele care 

exprim  scala valoric  de efectuare a probei. În educa ie fizic , predomin  verificarea practic , care 
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urm re te identificarea capacit ii de aplicare a ceea ce se dobânde te sau se dezvolt  în procesul instructiv-
educativ. 

Aprecierea const  în reflectarea realit ii în con tiin a profesorului. Se utilizeaz  atât aprecierea 
verbal , care este curent , cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar i utilizarea de note sau 
calificative. Aprecierea este condi ionat  de natura probei la care este verificat elevul.  

Notarea este rezultatul unit ii dialectice dintre verificare i apreciere. Se materializeaz  prin 
acordarea de note sau calificative. 

În concluzie, am demonstrat c  rolul evalu rii în lec iile de educa ie fizic  este unul foarte important, 
ajutând profesorii s  î i dea seama de capacit ile fiec rui elev în parte, pentru a evita suprasolicitarea, dac  
este cazul, a unora dintre ei. Astfel, lec iile se vor desf ura în condi ii optime, atât pentru profesor, cât i 
pentru elevi. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

coala Gimnazial  nr. 1 Domni a, jud. Ia i                                                 
Prof. Proboteanu Roxana – Elena 

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare. 

Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare- înv are. 

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

În efortul de determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, cadrele didactice au la 
dispozi ie un întreg arsenal de metode i instrumente de evaluare. 

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

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

Cel mai des utilizat instrument de evaluare este testul de cuno tin e. 
În condi iile în care programele colare sunt centrate pe competen e, testele de evaluare care cuprind 

itemi prin care s  se eviden iezenivelul de achizi ii al elevilor, vor fi utilizate complementar cu cele care 
relev  prezen a/ absen a unor abilit i, atitudini, etc., astfel încât evaluarea s  fie realizat  atât în plan 
informativ, cât i formativ. 

De asemenea, evaluarea orienteaz  cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai 
bun  adecvare la particularit ile individuale i de vârst  ale elevilor. Procesul de evaluare va pune accent 
pe recunoa terea experien elor de înv are i a competen elor dobândite de c tre copii în contexte 
nonformale sau informale. În întreaga activitate de înv are i evaluare va fi urm rit, încurajat i valorizat 
progresul fiec rui copil. Evaluarea se realizeaz  în principal în vederea înv rii, prin forme, metode i 
instrumente cât mai diversificate, orientate pe formarea i dezvoltarea competen elor urm rite. 

coala româneasc  s-a confruntat în ultimul an cu o situa ie care a pus oarecare presiune, atât pe 
cadrele didactice, cât i pe elevi i p rin ii acestora. Toate activit ile s-au mutat în spa iul online, fapt ce a 
provocat demersul educa ional tradi ional i a f cut s  apar  i un nou tip de evaluare, evaluarea online 
utilizând instrumente digitale în detrimentul obi nuitelor teste de evaluare. coala online a adus o serie de 
oportunit i prin valorificarea aplica iilor digitale care s-au dovedit aliatul perfect pentru elevii pasiona i de 
tehnologie. Fie c  se folosesc teste de tip quzzis, formulare google sau fi e de evaluare tradi ionale, consider 
c  dac  sunt folosite în mod complementar pot produce rezultate îmbun t ite în ceea ce prive te 
cuno tin ele elevilor no tri.  Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii 
pot fi evalua i sincron i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau 
nesiguri pe competen ele lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni 
ale temei. Între timp, i cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  
feedback. De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  
se poate trimite varianta revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc
teme, fi e de lucru, chestionare i se poate trimite feedback. 
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A adar, implementarea Tehnologiilor Informa ionale (TI) în educa ie este una dintre cele mai 
importante probleme într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor multimedia în metodologia 
educa ional  câ tig  tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de înv are. 

Întoarcerea în spa iul colii este dorit  atât de profesori, cât i de elevi; avem nevoie de interac iunea 
profesor – elev, avem nevoie s  socializ m. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un moment dat, iar 
atunci când revenim la coal , ideal ar fi s  aducem în sala de curs toat  experien a pozitiv  pe care am 
dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalit i de evaluare testate i aplicate în contextul actual. 
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Metode interactive de grup 

Prof. înv. pre c.: Prodana M d lina Cristina                                               
Gr dini a de copii nr. 7, sector 2, Bucure ti 

Metodele de înv mânt reprezint  caile folosite în gradini a, de c tre educator în a-i sprijini pe 
pre colari  s  descopere  via a, natura, lumea, lucrurile, tiin a. Calitatea pedagogic  a metodei   didactice  
presupune  transformarea  acesteia  dintr-o  ‘’cale de cunoa tere“ propus  de educator într-o ”cale de 
înv are“ realizat  efectiv de pre colar, în cadrul instruirii formale i nonformale, cu deschidere spre 
educa ia  permanent .               

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii experen iale i 
dezvolt rii personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaza interschimbul 
de idei, de experiente, de cunostin e, promovând astfel interac iunea dintre pre colari. Totodat , ele 
reprezint  modalit i de ac iune, instrumente cu ajutorul c rora copiii, sub indrumarea educatorului, î i 
însu esc cuno tin e, î i dezvolt  comunicarea, creativitatea, independen a în gândire i ac iune, îi ajut  s  
ia decizii corecte i s  argumenteze deciziile luate, î i formeaz  i dezvolt  deprinderi intelectuale i 
practice, aptitudini i atitudini, asigurând un demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare.     
Aceste metode presupun respectarea particularit ilor de vârst , îmbinarea diferitelor forme de activitate, 
îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri i activitatea frontal , evaluarea corect  a rezultatelor 
ob inute i reconstituirea rela iei educatoare-copil.  

Prezentate ca niste jocuri de înv are, de cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele 
interactive, înva  copiii s  rezolve probleme cu care se confrunt , s  ia decizii în grup i s  aplaneze 
conflictele. Activitatea de grup este stimulativ , generând un comportament contagios, si o stradanie 
competitiv . Copiii înva  s  lucreze împreun , î i unesc for ele pentru a reu i s  realizeze sarcina primit  
sau pentru a rezolva o problem  cu care se confrunt . 

 
Elementele necesare pentru aplicarea eficient  a metodelor interactive în activit ile cu 

pre colarii                 
 
Eficien a unei astfel de metode depinde de modul în care declan eaz  la copil actul de înv are i 

gândire prin ac iune. 
Utilizand metode active de predare- înva are, educatoarea trebuie s  aiba în vedere c  înv area  prin 

cooperare nu este un scop in sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor pentru fiecare membru al grupului 
în parte.  

Dupa fiecare metod  aplicat  se pot ob ine performan e pe care copiii le percep i-i fac responsabili 
în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înteleg i observ  c  implicarea lor e diferit , dar încuraja i 
î i vor cultiva dorin a de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul întelege prin exercitiu s  nu-
i marginalizeze partenerii de grup, s  aib  r bdare cu ei, exersându- i toleran a reciproc. 

Educatoarea trebuie s  tie cum s -i motiveze pe copii atat instructiv, dar si afectiv, s  men in  
întregului grup un ton afectiv pozitiv, constructiv. 

 
Metode interactive de grup utilizate în cadrul activit ilor instructive-educative 
 
Cu rabdare si responsabilitate le-am aplicat în activit ile cu pre colarii. Rezultatul a fost nea teptat 

de mul umitor. Copiii au fost încanta i de modul în care s-au desf urat activit ile, iar eu bucuroas  c  am 
reu it s  adopt un stil nou de munc .  
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Voi prezenta în continuare câteva metode interactive pe care le-am aplicat în  cadrul activit ilor, 
modul în care le-am adaptat i beneficiile aplic rii lor: 

 
1. Schimb  perechea este o metod  interactiv  pe care am folosit-o în activit ile cu pre colarii. 

Aceast  metod  are ca obiectiv stimularea comunic rii i rezolvarea de problemelor prin lucru în pereche. 
Metoda ,,Schimb  perechea”, am folosit-o în activit i de observare, activit i de convorbire, activit i 

practice etc. 
Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Obiecte de uz personal’’, am urm rit ca prin lucru în 

pereche, copiii s  descopere cât mai multe caracteristici ale obiectelor de uz personal folosite pentru igiena 
zilnica si sa mimeze actiuni prin care folosim obiectul respectiv. Am organizat copiii în dou  cercuri 
concentrice dup  ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu flori rosii, în exterior copiii cu 
flori galbene.  

La îndemnul educatoarei, copiii au luat din co  un obiect de uz personal, la alegere, pe care l-au 
observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el si au mimat actiunea prin care folosesc obiectul. 
Perechea a analizat obiectul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimb  perechea’’ copiii din 
interior s-au deplasat i au format o nou  pereche.  

Copiii din cercul exterior au f cut o sintez  a observa iilor anterioare i au continuat analiza cu noua 
pereche pentru descoperirea caracteristicilor obiectului prin câ i mai mul i analizatori. Perechile s-au 
schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor i când fiecare copil a f cut pereche cu to i membrii 
grupei. 

 
Beneficiile metodei: 
 

 Stimuleaza invatarea in perechi, activând întreg colectivul; 
 Se aplic  cu u urin  la vârsta pre colar , la toate categoriile de activitate; 
 Permite copiilor s  lucreze în pereche cu mai multi colegi din grup ; 
 Stimuleaz  cooperarea i ajutorul reciproc; 
 Educ  toleran a i în elegerea fa  de opinia celuilalt; 
 Dezvolt  gândirea i opera iile ei, limbajul, aten ia. 

 
2. Ciorchinele este o alt  metod  pe care am folosit-o în procesul instructiv- educativ.Aceasta este o 

metod  interactiv  utilizat  individual  sau în grup, care const  in evidentierea de catre copii a legaturilor 
dintre idei, pe baza g sirii altor sensuri ale acestora i a relev rii unor noi asocia ii. 

Exemplu: In activitatea DLC-convorbire cu tema „Toamna”, pe un panou mare s-a scris cuvantul 
TOAMNA. 

Lâng  cuvânt se poate lipi o imagine de toamna sugestiv . Se pun la dispozi ia copiilor jetoane, 
imagini de toamn , decupaje, poezii, cântece de toamn , decupaje din reviste albume, fotografii.  

Copiii vor selecta imaginile referitoare la anotimpul toamna i le vor lipi in jurul imaginii-cuvântului 
a ezat pe panou. Dupa ce se vor epuiza ideile, toate cuno tin ele copiilor despre toamna, educatoarea 
împreuna cu ace tia va uni imaginile, stabilind legaturile, conexiunile dintre ele, explicand aceste 
conexiuni. 

Se analizeaza fiecare idee emisa de copii, se discuta, se fac compara ii, se emit p reri, opinii despre 
anotimp, se repet  poezii, cantece adecvate. 

 
Beneficiile metodei: 

 Stimuleaz  stimularea unor asociatii noi de idei  
 Permite cunoa terea propriului mod de a în elege o anumit  tem . 
 Dezvolt  gândirea i opera iile ei, limbajul, aten ia 

 
Concluzia la care am ajuns în urma activiz rii copiilor este c  utilizarea metodelor interactive ofera 

un sprijin real educatoarei îndemersul ei didactic i ne ajut , ne determin , copil si dasc l, deopotriv , s  
descoperim valoarea, frumuse ea i diversitatea interac iunii, rela ion rii i cooper rii, s  ne promov m 
ideile, s  respect m opinia celuilalt i s  ne implic m profund i activ în construirea personalit ii proprii. 
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Evaluarea în sfera noilor tehnologii 

Profesor: Profirescu Amalia Rosita                                                        
Liceul de Arte „B la a Doamna” – Târgovi te 

 

 

„Via a colii st  sub semnul valorii i a valoriz rii. Nimic din ceea ce se petrece în acest spa iu nu 
scap  exerci iului axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea i evaluarea reprezint  un moment 
esen ial al „lan ului” didactic. Cum ac iunea didactic  este premeditat  i vizeaz  atingerea unor scopuri, 
este firesc ca cineva s  se intereseze dac  ceea ce trebuia f cut a fost f cut. 

S  not m faptul c  estimarea i evaluarea sunt acte de valorizare ce intervin în toate întreprinderile 
umane. Valorizarea este un semn c  lucrurile i evenimentele nu ne sunt indiferente i c  la un moment dat, 
apare necesitatea unei semnific ri, a unei clasific ri i a unei ierarhiz ri ale acestora. Omul fiin eaz  sub 
semnul m surii i al compara iei cu al ii i cu propriul sine. Cum este firesc, practica educa ional  presupune 
numeroase prilejuri de convertire a acestor nevoi funciare, desf urând i punând în aplicare, în mod 
explicit, momente de apreciere i evaluare.1 

Evaluarea este extrem de important  în actul pedagogic deoarece se realizeaz  o sistematizare a 
informa iilor dobândite, devenind o punte c tre progres, c tre formare continu . Prin intermediul acesteia, 
se pot fixa cuno tin ele i se poate interveni asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. 

În aceast  perioad  grea a pandemiei pe care o travers m cu to ii, încerc m s  ne adapt m noilor 
cerin e i tendin e, în alte cuvinte s  ne ajut m de noile tehnologii- înv area, predarea i evaluarea în online.  
Orice mod de acumulare a unui comportament nou depinde de mijlocul prin care intervine, calea de acces. 

„Desigur, mediul virtual actual excedeaz  schemele clasice ale unei comunic ri standard (de pild , el 
devine i un cadru de generare a cunoa terii, de disponibilizare imediat  a ceea ce este nou, de co-
construc ie a unui fond ideatic, de comparare sau filtrare a unor informa ii, de interpretare operativ  a unor 
competen e, etc). Îns  în nici un caz acesta nu poate substitui traiectele clasice de achizi ie a unor 
instrumente culturale, de înv are uman , de socializare  i interac iune interpersonal . El poate prelungi, 
concretiza, rafina rezultate la care ajungi prin exerci iu, în chip metodic, prin cultivarea deliberat  a unor 
conduite, prin înso ire i interven ie formativ  specializat . Nu po i s  navighezi într-un ocean dac  nu ai 
trecut prin faze (ini iatice, grele, dificile) de achizi ionare progresiv  a unor conduite bazale de plutire, de 
orientare pe un lac. Nu te po i orienta în h i urile lumii tale dac  nu ai deprins mai întâi unele reguli ale 
mersului, ale alegerii c ii, ale pericolului deplas rii, ale mersului laolalt . A înv a doar din mediul virtual, 
a-l feti iza, a face din acest reper principala cale de culturalizare a ta, dând la o parte ceea ce e necesar pân  
acolo, e prea pu in, e simplist, chiar periculos.”  2  

În domeniul nostru, cel voca ional, lucrurile nu stau foarte bine dar nici nu putem spune c  este 
imposibil. Timpurile de criz  aduc oportunit i i în acest caz necesitatea devine virtute .Poarta claselor 
online s-a deschis într-o form  nea teptat  dar cu toate m surile de siguran  putem ie i înving tori i din 
aceast  situa ie. Este adev rat c  anumite discipline precum muzica de camer , corul, orchestra sunt dificil 
de organizat online îns  orele individuale de instrument au cât de cât mai multe anse. Exist  dou  

1 C .Cuco , PEDAGOGIE, Editura Polirom ,Bucure ti, 2014 , pag 417

2 C. Cuco , Educa ia Reîntemeieri, dinamici, prefigur ri , Editura Polirom, Bucure ti ,2017, pag 125 126
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posibilit i de a sus ine clasele de instrument online – f când ora în direct sau schimbând video-uri cu elevul 
i analizând nivelul de progres de la o perioad  la alta. Astfel vom vedea c  strategia cea mai bun  este 

combinarea acestor metode. 

Evaluarea în cazul nostru, la sfâr itul semestrului a constat într-o audi ie muzical  sus inut  pe 
platforma Zoom în direct, în care copila ii au interpretat  piesele preg tite i s-au ascultat reciproc în 
condi iile date. Chiar i în ideea c  tehnologia ne mai creeaz  probleme, copiii s-au bucurat de acest 
eveniment i a a am putut realiza actul educa ional într-o form  decent . 
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Socrative – instrument de evaluare online 

prof. Carmen Profiroiu 
Colegiul Economic “M. Kog lniceanu”, Foc ani 

 
 

 
Socrative este un instrument de evaluare formativ  online, bazat pe chestionare, cu multiple 

caracteristici care pot îmbog i predarea i înv area. Profesorii pot crea chestionare, curse spa iale, bilete 
de ie ire i multe altele, pentru a colecta i analiza datele elevilor în timp real, astfel fiind posibil  ajustarea 
strategiei didactice i îmbun t irea procesului de înv are al elevilor. 

Pentru accesarea instrumentului online nu sunt necesare desc rc ri. Pentru a accesa toate func iile, 
este necesar un browser web care utilizeaz  HTML-5. Socrative este, de asemenea, utilizabil pe diferite 
tipuri de hardware: desktop-uri, smartphone-uri, tablete i telefoane mobile. 

Dup  crearea unui cont gratuit, profesorilor li se ofer  automat o sal  public (Room). Sala public  
este, în esen , un loc virtual de întâlnire pentru profesori i studen i. Din p cate, o sal  public  nu poate 
g zdui o list  a elevilor din clas . Pentru a urm ri activitatea elevilor într-o sal  public , studen ii trebuie 
s  introduc  mai întâi numele s lii publice, urmat de numele lor personal. 

Elevii nu trebuie s  creeze conturi. Profesorii invit  elevii printr-o adres  URL într-o sal  pentru a 
accesa un test, o întrebare rapid , o curs  spa ial  sau un bilet de ie ire. 

Într-o sal  public , profesorii pot crea un test, pot c uta un test, pot copia un test anterior, pot edita 
chestionare i multe altele. Tipurile de întreb ri pot fi cu r spunsuri multiple, adev rat/fals sau r spuns 
scurt, iar ordinea întreb rilor poate fi amestecat  pentru fiecare elev. De i imaginile pot fi înc rcate într-un 
test, nu exist  suport pentru fi iere audio sau video. 

Socrative men ine o sec iune de rapoarte, unde profesorii pot desc rca o foaie de calcul Excel cu date 
despre performan a general  a clasei. Rapoartele individuale ale studen ilor sunt, de asemenea, disponibile 
pentru desc rcare în format PDF. Rezultatele agregate i individuale pot fi, de asemenea, trimise prin e-
mail profesorilor. 

O caracteristic  demn  de remarcat este întrebarea rapid . Întrebarea rapid  le permite elevilor s  
r spund  la o întrebare cu alegere multipl , adev rat/fals sau deschis, în timp real. A fost conceput  pentru 
a oferi profesorilor o metod  simpl  de a verifica periodic performan a total  a clasei pe parcursul unei 
lec ii. O astfel de verificare a elevilor cu întreb ri rapide le permite profesorilor s - i calibreze lec iile, 
pentru a se asigura mai bine c  nevoile de înv are ale tuturor elevilor sunt îndeplinite. Rezultatele clasei 
pot fi partajate instantaneu cu elevii. 

Biletul de ie ire (Exit Ticket) este un test care este lansat la sfâr itul unei lec ii. Ofer  studen ilor 
ocazia de a- i demonstra st pânirea con inutului, asigurând în acela i timp profesorilor c  au fost formate 
competen ele specific propuse. Socrative recomand  utilizarea pentru teme pentru acas  sau pentru a 
corecta gre elile. 

În cele din urm , cursa spa ial  (Space Race) permite profesorilor s  conceap  un test, astfel încât fie 
elevii în mod individual, fie în echipe s  poat  concura cu al ii. Pe m sur  ce fiecare elev sau echip  
r spunde la fiecare întrebare de test, avatarul ales de ei merge înainte în curs .  

Elevul sau echipa care r spunde corect la cel mai mare num r de întreb ri, în intervalul de timp 
specificat, câ tig  cursa. 

 Socrative este un instrument online care poate fi utilizat la toate ciclurile de înv mânt, oferind 
tuturor elevilor, indiferent de nivel, o oportunitate de a urm ri i în elege progresul lor. Acest lucru poate 
servi la îmbun t irea echit ii în educa ie, deoarece profesorii se pot concentra pe elevii (sau grupurile de 
elevi) care sunt provoca i de înv area con inutului.  
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Profesorii pot personaliza planurile de lec ii i chestionare pe baza feedback-ului oferit de func iile 
de raportare ale Socrative.  

 
 
Bibliografie: 

Awedh, M., Mueen, A., Zafar, B., & Manzoor, U. (2015). Using Socrative and smartphones for the 
support of collaborative learning. International Journal on Integrating Technology  in Education 

Dervan, P. (2014). Enhancing in-class student engagement using Socrative (an online student 
response system): A Report. The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education 

Wash, P. D. (2014). Taking advantage of mobile devices: Using Socrative in the classroom. Journal 
of Teaching and Learning with Technology 
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Modernizarea procesului evaluativ 

Prof. Prun  Monica Gianina 
Scoala gimnazial  „Anghel Saligny” Banloc 

 

 
Modernizarea procesului evaluativ impune s  facem în a a fel încât aceast  „putere” a cadrului 

didactic s  nu ocupe decât locul care i-a fost atribuit. Aceasta presupune îns  ca fiecare cadru didactic s  
fixeze corect limitele „puterii” cu care a fost investit,s -i acorde un loc mai mult sau mai pu in important, 
mai negociat i deci mai strategic i mai pu in stresant: transparen a ar trebui s  devin  un atu major cu 
privire la limitele care s-ar putea acorda „puterii” profesorului (L.M. BELAIRE, 1999). 

 

Dintr-o perspectiv  modern , evaluarea sumativ  este determinat  de contexte specifice, construit  
de to i actorii, deci elevii tiu la ce se a teapt , i definit  în func ie de criteriile de corectare stabilite 
împreun . Astfel, aceast  construc ie comun  cadru didactic-elevi confer  evalu rii sumative un loc real în 
procesul educativ. Deci, cerin a esen ial  pentru a realiza o evaluare sumativ  just  i echilibrat  este aceea 
de a introduce în scen  actorii principali-elevii. Pentru aceasta îns  este necesar ca profesorii s  
îndr zneasc  s - i asume riscuri, s  accepte negocierea, confruntarea, dar mai ales s  fie convin i de faptul 
c  evaluarea trebuie s  fie în slujba înv rii realizate de elevi. 

Realizarea func iilor esen iale ale actului evaluativ în procesul didactic presupune folosirea atât a 
formelor de evaluare ini ial  cât i acelor operate pe parcursul i la sfâr itul procesului didactic, oferind 
date necesare pentru îmbun t irea sistematic  a acestuia. Cele trei strategii nu sunt distincte,opuse, ci mai 
degrab , complementare. De aceea, o ac iune de evaluare eficace trebuie s  fie, în mod necesar, continu  
i complet . Recunoa terea leg turilor dintre diferite modalit i de evaluare a activit ii didactice conduce 

la singura atitudine justificat  i eficient  fa  de folosirea lor i aceasta se exprim  în îmbinarea acestora, 
în realizarea unui proces de evaluare în forme i cu func ii multiple, perfect integrat activit ii didactice i 
nu în op iunea pentru una din aceste forme. 

 
Evaluarea este un concept mai cuprinz tor decât cel de m surare i apreciere pe care le completeaz . 

Datele ob inute în urma unei ac iuni care are drept scop evaluarea instruirii trebuie s  indice dac  s-au 
realizat obiectivele propuse, s  ofere informa ii s  constituie un ghid de adaptare a strategiei metodice, s  
permit  luarea deciziilor corespunz toare. 

Se face, în mod obi nuit, referire la dou  strategii de evaluare: evaluare cumulativ  (sumativ ) i 
evaluare continu  (sau formativ ) trai ionala sau modern , fa  în fa  sau on-line. Deosebirea dintre ele 
este dat  de tehnicile de m surare sau de criteriile de apreciere mai ales, de locul i rolul evalu rii în 
desf urarea procesului didactic. 

 
În coala modern , procesul de înv mânt se dore te a fi unul axat pe modelul interactiv, ce 

presupune corela ia i interac iunea reciproc  predare-înv are-evaluare. Pentru reu ita demersului 
instructiv-educativ, profesorul trebuie, mai întâi, s  plaseze în centrul preocup rilor ac iunilor sale, adic  
elevul, având în vedere posibilit ile lor intelectuale, nivelul înv rii anterioare, înclina iile acestora, tipul 
de lec ie etc.  
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Specificul evalu rii tradi ionale / online în gr dini  –                                        
metode de culegere a datelor 

Profesor înv mânt pre colar: Pruncu  Ioana 

 

Înv mântul pre colar se afl , ca i celelalte trepte de înv mânt, într-un dinamic proces de 
restructurare i revalorizare, de racordare la nivel mondial în acest domeniu. Dar cum orice reform  trebuie 
s  înceap  i s  se încheie cu o evaluare a rezultatelor, aceast  component  este i ea reconsiderat  i 
reglementat  de criterii noi.                    

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt, ce permite luarea, în cuno tin  
de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare, perfec ionare a activit ii. În func ie de specificul vârstei 
pre colare, metodele de culegere a datelor pentru evaluarea tradi ional  vor fi: observa ia, conversa ia, 
studiul produselor activit ii, analiza procesului de integrare social , testul, ancheta.     

La începutul fiec rui an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoa terea fiec rui copil. Metodele utilizate de noi educatoarele sunt: observarea copilului în timpul 
diferitelor activit i i momente din programul zilnic, consemnarea în protocoale individuale sau fi e psiho-
pedagogice; dialogul cu copilul i cu p rin ii, pentru cunoa terea dezvolt rii psiho-fizice, a nivelului de 
cuno tin e, a deprinderilor pre colarilor.   

În timpul anului colar, se realizeaz  în mod implicit o evaluare continu  nivelului de cuno tin e i 
deprinderi prin oportunit ile oferite de regimul zilnic, fi ele de evaluare, observarea zilnic , convorbirile, 
studiul produselor activit ii, testul.      

Observarea copiilor în timpul programului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistemic , de 
durat  a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan de observare, 
precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic.               

Convorbirea este un dialog între educatoare i copil dup  un plan de întreb ri, urmând consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea.         

Testul este o prob  standardizat  . El furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri: testul de eficien  a actelor de cunoa tere, testul de personalitate, de caracter,de cuno tin e, 
atitudini, de aptitudini.        

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, modelaje, 
construc ii.           

Evaluarea pre colarilor este destul de dificil  i permite doar prognoze pe termen scurt. Chiar i a a, 
evaluarea este necesar  i important  pentru noi educatoarele i pentru copii, pentru cunoa terea nivelului 
atins în dezvoltarea personalit ii care este departe de cristalizare, pentru individualizare i eficien  în 
activitate. Înv mântul pre colar are caracter oral, nu exist  teme pentru acas , copiii nu pot p stra în scris 
rezultatele cunoa terii i prin urmare i evaluarea se face oral sau prin probe/fi e de evaluare grafice cum 
ar fi desenele, imaginile.            
Evaluarea copiilor solicit  timp îndelungat, r bdare, migal , consemnarea r spunsurilor sau a observa iilor 
consemnate de noi educatoarele.            

Mutarea actului educa ional în sistemul on-line ne-a pus în fa a unei situa ii noi plin  de provoc ri. 
Motiv pentru care a trebuit s  folosim instrumente digitale pentru evaluarea copiilor.                 

O solu ie foarte bun  la aceast  problem  este s -i punem pe copii s  creeze lucruri. Acestea pot fi 
mici proiecte de lucru, filmule e video, interviuri audio, lucr ri practice, fi e de lucru, benzi desenate.  
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Instrumente digitale de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare Quizizz – Este un 
instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri formative într-un mod 
distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, 
r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas  Au o interfa  
prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . Sunt 
importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate despre 
r spunsuri.  

Kahoot-ul este o platform  gratuit  de înv are bazat  pe joc i tehnologie educational . Jocurile de 
înv are Kahoot! Pot fi create de oricine, pe orice subiect i pot fi accesate folosind orice dispozitiv, 
calculator.  

Avantajele folosirii acestei platforme sunt: studierea  este mai atractiv , ne permite s  evalu m  
fiecare copil, prin joc cre te motiva ia de a înv a, promoveaz  munca în echip .    Se spune c  cel mai bun 
instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  sf tuiesc s  explora  i permite i si copiilor 
s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele copiilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 

Bibliografie: 

 E. Voiculescu, 2001, ,,Pedagogie pre colar ”, Bucure ti, Editura Aramis Situl ,,Academia ABC. Ro- 
platform  online de educa ie” 
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EVALUAREA PE ÎN ELESUL TUTUROR 

Psiholog drd. Alin CRE U 
 
 
 
Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Evaluare, „Evaluarea este o examinare sistematic  a valorii 

sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de ac iune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte 
a unui proces decizional. Ea include emiterea unui aviz asupra valorii, prin colectarea sistematic  i 
analizarea informa iilor despre ea în raport cu anumite criterii.” 

Pân  în anul 2019, evaluarea era doar tradi ional . Ulterior, a suferit o muta ie transformându-se în 
tipul online. Acest fapt a determinat apari ia unui evantai de metode, tehnici i strategii aplicate pentru 
realizarea evalu rii, la care nimeni nu s-ar fi gândit. 

Mai jos voi enumera câteva metode care au fost implementate cu ajutorul internetului. 
1. Pe Microsoft Teams parte a familiei de produse Microsoft 365, profesorul ata eaz  în format Word 

proiectele de activitate respectiv testele aferente acestora. Pentru siguran , le trimite dublându-le i pe 
WhatsApp. Dup  ce au înv at, elevii r spund itemilor testului pe o hârtie. Ulterior o fotografiaz  i i-o 
trimit profesorului, înc rcând-o pe platforma men ionat . 

2. O alt  modalitate const  în postarea pe Google Classroom, creat pentru eficientizarea procesului 
de partajare a fi ierelor între profesori i elevi, a itemilor. Elevii fiind pe Google Meet cu microfonul i 
camera video deschise, r spund direct sau pe coli de hârtie. În ultima situa ie, le fotografiaz  i le încarc  
pe Google Classroom, unde vor fi corectate de c tre profesor. Ulterior, acesta le comunic  rezultatele. 

3. O a treia form  de evaluare a progresului colar al elevilor în condi iile înv rii on-line este cea 
gratuit  de la Google i anume Google Docs sau Documente Google, care mai con ine al turi de foi de 
calcul i un program de prezent ri. Avantajul oferit este c  poate fi formulat de c tre profesor, în func ie de 
scopul urm rit. Designul con inutului este posibil s  aib  itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi, la 
nevoie putându-se specifica de c tre cadrul didactic i punctajul. Un alt atu este dat de u urin a în utilizare, 
deoarece se aseam n  foarte mult cu procesorul de text Microsoft Word, parte a suitei Microsoft Office. 
Alte beneficii sunt date de larga sa r spândire respectiv de nevoia limitat  a resurselor calculatorului. 

4. Acolo unde nu exist  simultan pentru elevi cele trei condi ii necesare – internet, curent i calculator 
– se trece la forma offline sau tradi ional , care const  în listarea la imprimant  a proiectelor de activitate 
i a itemilor. Acestea sunt trimise prin po t  elevilor acas , p rin ii confirmând primirea. Dup  rezolvarea 

de c tre elevi a solicit rilor, sunt redirec ionate prin acelea i mijloace profesorilor, pentru corectare i 
notare. 

5. Mentimeter are avantajul c , în timp real se poate ob ine de la elevi, de c tre profesori, feedback. 
Aceast  aplica ie este creat  de o firm  suedez  din Stockholm. R spunsul poate fi dat utilizând orice 
terminal digital care acces la internet, inclusiv telefon mobil.  

6. Kahoot! asigur  o mare accesibilitate celor care îl utilizeaz , fiind gratuit. Seam n  cu un joc de i 
este bazat pe tehnologie educa ional . Aceast  structurare a sa, nu induce ideea de evaluare, fapt relaxant 
pentru utilizatori. A fost produs în Norvegia, în august 2013, având o larg  audien . A fost gândit în ideea 
unei accesibilit i maxime în s lile de clas . 

 
Evaluare le permite participan ilor la actul educa ional, atât profesorilor cât i indirect elevilor s  tie 

care este volumul informa ional care mai trebuie predat, respectiv cât mai au de înv at.  
 
F r  evaluare, actul educa ional ar fi unul dezlânat, f r  sens i arbitrar. 
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EVALUAREA                                                                         
-ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL- 

PROFESOR DE EDUCA IE PLASTIC , PURC REA CRISTIANA-MIHAELA 
GRAD DIDACTIC I                                                                    

COALA GIMNAZIAL  ,,MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA, TELEORMAN 

 

 
Evaluarea s-ar traduce, în modul cel mai simplist, prin verificare. În urma pred rii, care are ca scop 

atingerea unor obiective generale, dar i specifice fiec rui tip de lec ie, trebuie efectuate evalu ri prin care 
cuantific m rezultatele înv rii.  

Tot acest proces al înv rii prin care se ajunge la evaluarea i notarea elevilor, ne este cunoscut înc  
de la primele acorduri cu pedagogia colar . Teoretic, totul decurge conform principiilor pedagogice, 
adaptate disciplinelor pe care noi, profesorii, le pred m. Fiecare disciplin  are specificul s u. Astfel încât, 
fiecare disciplin  î i stabile te termenii i condi iile de evaluare, urm rindu-se nu doar nivelul de cuno tin e 
dobândite de elevi, ci i modalitatea de operare cu ceea ce au dobândit. În func ie de vechimea în munc , 
totul devine mai u or, priceperile i deprinderile pe care le însu esc dasc lii în fascinantul proces de educare 
al tinerilor sunt formate i, de cele mai multe ori, performante!  

i, de i a a ar trebui s  fie, odat  cu înaintarea în vechime în înv mânt, s  nu mai existe necunoscute 
în acest capitol numit ,,Evaluare” , practica ne-a demonstrat tuturor c  totul se poate schimba peste noapte, 
tot procesul de înv are/evaluare poate fi reluat de la cap t, de c tre to i dasc lii, oricât de experimenta i ar 
fi. Pandemia de Covid-19 ne-a pus în aceast  situa ie. La un moment dat, pre  de câteva s pt mâni, 
înv mântul ( i alte domenii importnte ale societ ii noastre) a fost paralizat.  

Experien ele multiple ale cadrelor didactice s-au dovedit a fi inutile, iar exper ii IT au conceput 
platforme educa ionale prin care procesul de înv mânt s  poat  fi reluat cât mai rapid, pandemia fiind 
estimat  pe termen lung, pe tot Globul, nu doar în ara noastr . Dar nu a fost atât de simplu. Nu a existat 
aparatura necesar  pentru noua er  a înv mântului,  nu au existat sesiuni de înv are prin care cadrele 
didactice s  fie instruite pentru noile metode de a preda/evalua/nota. Nici elevii nu de ineau aparatura 
specific  pentru a putea folosi noile platforme educa ionale. Tensiuni, frustr ri i neputin  într-o prim  
faz , pentru cei trei factori decisivi implica i în actul educativ: elevi-profesori-p rin i. S-a apelat la empatie, 
la calm i la în elegere. Cu sentimentul c  tr im un vis urât, am încercat s  ne trezim c utând cele mai 
eficiente metode i procedee de a ne apropia unii de al ii i de a înv a împreun  s  mergem mai departe, 
de a nu abandona coala, de a nu ne refuza educa ia indiferent cât de nou i de dificil ne-ar fi.  

Nu a fost u or, dar ne-am adaptat la coala online. Oportunitatea de a înv a lucruri noi a fost un dar 
chiar pentru dasc li, cei mai mul i func ionând mai mult pe înv mânt tradi ional, neabordând prea des 
calculatorul i beneficiile lui în metodele de predare/evaluare la clas .  

Beneficiile internetului au adus cu sine i pericolele la care elevii pot fi expu i. Nevoile copiilor în 
era digital , timpul petrecut online i joaca, Cyberbullying-ul, Sexting-ul, tirile false, DIU (discursul 
instigator la ur ), competen e pentru secolul XXI, crearea de con inut, reputa ia online au fost primele 
no iuni pe care profesorii le-au aflat în cursurile de perfec ionare, a fi profesor real într-o coal  virtual  
presupunând nu doar metode de lucru interactive, ci i prevenirea i stoparea pericolelor ce pot veni din 
acest mediu virtual. Salva i Copiii România este organiza ia care s-a implicat în egalitatea de anse pentru 
to i copiii, indiferent de mediul din care ace tia provin.  
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Predarea online s-a început cu crearea unui parteneriat: coala-familie-comunitate, f r  de care nu ar 
fi fost posibil  educa ia copiilor pe o perioad  mai lung[ de timp. Au fost create aplica ii pentru evaluare, 
produse software instalate local sau online au permis crearea testelor pentru evalu ri curente, intermediare 
sau finale, precum i analiza, stocarea i transmiterea rezultatelor catre evaluator sau sistemul de 
management al înv rii.  

Înv area interactiv  este benefic , evaluarea elevilor ducând la rezultate m surabile ale elevilor, 
flexibilitate în predare, practica interactiv  duce la excelen , iar motivarea elevilor înl tur  pasivitatea 
acestora, lec ia fiind mai atractiv , distractiv  dar acumulând totodat  informa ii noi, cu perspective pentru 
autodezvoltare, cercetare i realizarea unui proces educa ional centrat pe elev. Cre te calitatea educa iei i 
duce la formarea unor competen e cheie i profesionale. Instrumente de comunicare sincron i asincron 
transmit informa ia în timp real, o pot stoca f r  restric ii de volum. Skype, Google Talk, Whatsapp, 
Classroom etc. sunt deja în limbajul curent al elevilor i accesoriul profesorului real într-o er  digital  a 
înv mântului.  

Înv mântul virtual a devenit un fenomen în societatea româneasc . Pandemia de Covid-19 ne-a 
obligat s  ne reorient m i s  renun m pentru o perioad  la înv mântul de tip tradi ional pentru a ne 
proteja familiile. Înv mântul hibrid pornit de la aceast  necesitate a dus la modernizare, la progres, 
reorientare profesional , dar i la distan are social , uneori la lipsa emo iilor reale, afectivitatea emo ional  
ducând descurajare, la depresie, anxietate i apatia unor elevi mai sensibili. 

Evaluarea online/tradi ional ine de talentul creator al profesorului. Se pot îmbina pl cut cele dou  
modalit i dac  profesorul i elevii au parcurs armonios etapele pred rii-înv rii. Oricât de sofisticate sunt 
sistemele digitale puse la dispozi ie de exper i, cea mai sofisticat  ma in rie r mâne omul cu dispozitivele 
sale naturale, gata de a fi puse în mi care de c tre dasc lii înzestra i cu har, cei doritori s  înve e permanent, 
s  se autoperfec ioneze conform timpurilor, cunoa terea nerezumându-se niciodat  la cât tim azi.  

Con tien i am fost dinainte de a deveni profesori c  înv area este permanent , pe tot parcursul vie ii, 
c  ea nu se opre te niciodat  într-o societate în continu  schimbare. Lumea s-a schimbat. Noi? 
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Fi  de evaluare ini ial  
Domeniul Om i Societate (DOS2) 

 
 
 

Prof. înv. pre colar Purdel Loredana,                                                     
G. P. N. Tâmboe ti 

 
 

 
1. Coloreaz  imaginea, apoi ajut -l pe Claunel s  faca bilute din hârtie creponata i s  le lipeasca apoi 

pe baloane.  
 
 
 

 
 
Nume i prenume pre colar: 
Data: 
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Proiectarea i organizarea evalu rii 

Prof. Pu ca  Claudia 
 

 

Evaluarea este un schimb cu dublu sens intre cadrul didactic si elev. Cum remarca Jean Cardinet, 
"Evaluarea scolara este un demers de observare si interpretare a efectelor invatarii, care urmareste sa 
ghideze deciziile necesare unei bune functionarii a scolii.” 

Pentru profesor, evaluarea reprezinta un feed-back asupra eficientei activitatii didactice desfasurate. 
Evaluarea ii arata cat de eficient isi dozeaza materialul, cat de bine comunica cu elevii, cat de eficiente 

sunt metodele si materialele didactice pe care le utilizeaza. Un profesor are intotdeauna nevoie sa stie ce 
succes a avut actul didactic pe care il organizeaza pentru fiecare elev in parte si pentru intregul colectiv al 
clasei. 

Aferentatia inversa furnizata de evaluare il ajuta sa cunoasca ce au acumulat elevii, care sunt lacunele 
in pregatirea lor, care sunt posibilitatile si ritmurile de invatare, atitudinile si interesele elevilor. Toate aceste 
date sunt esentiale daca profesorul vrea sa ia decizii pertinente privind individualizarea instruirii, 
indrumarea elevilor in orientarea lor scolara si profesionala. 

În func ie de obiectivele educa ionale urm rite, evaluarea trebuie s  fie judicios elaborat , 
instrumentele de evaluare folosite punând în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul ini ial în 
procesul de predare-înv are-evaluare. 

A. Ca metod  tradi ional , se distinge in primul rand VERIFICAREA ORAL  – constând în 
realizarea unei conversa ii prin care identitatea cantit ii i calit ii instruc iei cap t  o conota ie aparte. 
Avantajele constau în faptul c  se realizeaz  o comunicare deplin  între profesor i clasa de elevi, iar 
feedback-ul este mult mai rapid; 

- în posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor i gradul lor de dificultate în func ie de calitatea 
r spunsurilor oferite de elevi; 

- în posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în 
raport cu un con inut specific; 

- interac iunea direct  evaluator-evaluat încurajeaz  modul de structurare a r spunsurilor i permite 
evaluarea comportamentului afectiv-educa ional; 

- evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturalitatea i normalitatea unei rela ii specific 
umane. 

În privin a PROBELOR SCRISE – posibilitatea evaluativ  de a emite judec i de valoare mult mai 
obiective este mult mai mare, existând criterii de evaluare dar specificate i prestabilite. În acest sens pentru 
ameliorarea eventualelor rezultate slabe ase pot e alona itemi pornind de la u or la complex, oferindu-se 
fiec ruia posibilitatea s  lucreze cât anume se pricepe, eventual s  încerce itemi cu un grad de dificultate 
crescut. 

Astfel elevii î i pot elabora independent r spunsurile într-un ritm propriu, diminuând st rile 
tensionale de stres care pot avea un eventual impact negativ mai ales asupra performan elor elevilor timizi 
sau cu alte probleme emo ionale. 

B. Dintre metodele complementare de evaluare (referatul, investiga ia, proiectul, observarea 
sistemic  a activit ii i competen elor elevilor, autoevaluarea i portofoliu) , mentionam urmatoarele: 
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AUTOEVALUAREA – este o metod  de evaluare cu logici valen e formative. Ea permite aprecierea 
propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale.  

Grilele de autoevaluare permit elevilor s - i determine în condi ii de autonomie eficien a activit ii 
realizate 

Exist  câteva posibilit i: 

- autocorectarea sau corectarea reciproc  

- autonotarea controlat  

- notarea reciproc  

- metoda de apreciere obiectiv  a personalit ii (const  în antrenarea întregului colectiv al clasei în 
vederea eviden ierii rezultatelor ob inute de ace tia, având drept scop formularea unor reprezent ri cât mai 
complete despre posibilitatea fiec rui elev în parte i a tuturor la un loc). 

De i se prezint  ca o metod  de evaluare complex , proiectat  într-o secven  mai lung  de timp, 
portofoliu; materializat în: 

- fi e de informare 

- pliante 

- prospecte 

- colaje 

- desene etc., este îndr git de elevi pentru c  le permite s  selecteze materialele pe care le consider  
necesare, materiale care-i reprezint  

Portofoliu este relevant pentru creativitatea elevilor i poate completa i ameliora prin str danii 
individuale eventualele situa ii problem  oferite de procesul predare-înv are. 

Nestresat direct, copilul are posibilitatea de a acumula în voie i în timp informa ii, dezvoltându-i-se 
capacit ile de a observa, de a ra iona, de a m sura i compara, de a investiga i analiza, de a utiliza 
corespunz tor bibliografia, de a sintetiza i organiza materialul pentru realizarea unui produs. 

Pentru ca evaluarea sa aiba efectul scontat, trebuie gasite modalitati de implicare a elevilor in procesul 
de evaluare. 

Evaluarea este parte integrant  a procesului de înv are i cu ajutorul ei se stabilesc dac  finalit ile 
esen iale au fost atinse sau nu. 

Educa ia incluziv  presupune implicarea fiec rui elev în procesul de înv are permi ând evalu rii s  
se realizeze pe tot parcursul demersului didactic. 

Elevii din clasele active î i adreseaz  întreb ri, examineaz , creeaz , rezolv , interpreteaz  i dezbat 
împreun , adic  înva  con inuturi i nu doar memoreaz  idei i informa ii. 

Elevii trebuie s - i asume informa ii, pentru felul în care înva , devenind astfel partenerii cadrului 
didactic în procesul de evaluare. 

Pentru ca elevii s  devin  parteneri în procesul de evaluare, ei trebuie s  fie con tien i de ce înseamn  
lucru bine f cut. 

Astfel elevii trebuie: 

- s  cunoasc  scopul evalu rii 

- s  participe la alegerea modalit ilor de evaluare  

- s  colaboreze cu înv torul pentru stabilirea criteriilor de evaluare. 
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- Descriptorii de performan  ar trebui s  fie formulate împreun  cu elevii, sau cel pu in s  fie 
cunoscu i de c tre elev. 

- În clas  trebuie s  existe un climat de încredere instaurat în mod con tient i progresiv prin discu ii 
cu întreg colectivul. 

- Autoevaluarea securizeaz  încrederea elevului în for ele proprii, îi motiveaz  succesul sau 
insuccesul, stimulându-i remedierea ulterioar  a deficien elor. 

- Eficien a implic rii elevilor în evaluare depinde i de promovarea i stimularea unor comportamente 
adecvate în asemenea situa ii. 

- Discutarea împreun  cu elevii a rezultatelor evalu rii permite: 

a. stabilirea pa ilor urm tori în înv are; 

b. stabilirea ritmului de înv are; 

c. selectarea metodelor i mijloacelor ce se impun în ameliorarea i îmbun t irea rezultatelor colare. 

In procesul de invatamant sunt folosite mai multe forme de evaluare care se clasifica dupa mai multe 
criterii: 

 -  dupa functia dominanta pot fi deosebite evaluarea diagnostica (prin care se stabileste nivelul de 
dezvoltare si de pregatire al elevilor, cauzele care au determinat atit lacunele cit si performantele), evaluarea 
predictiva care permite elaborarea unor predictii cu privire la strategiile didactice care vor putea fi folosite, 
cit si la evolutia elevului sau a clasei in conditiile date; 

 -  dupa intervalul la care se realizeaza evaluarea poate fi de bilant (la sfarsitul unui interval relativ 
indelungat), dinamica (realizata in anumite momente ale invatarii pentru a se pune in evidenta sensul 
evolutiei elevului), formatoare (care se orienteaza nu numai asupra rezultatului obtinut de elev ,ci si pocesul 
care a condus la ael rezultat); 

 -  dupa caracteristicile vizate-evaluare preponderent pedagogica si preponderent psihologica; 
 -  dupa modul de integrare in procesul didactic se disting evaluarea initiala (predictiva), evaluarea 

formativa (continua), evaluarea sumativa (cumulativa); 
 - dupa statutul evaluatorului pot fi deosebite evaluarea interna (evaluatorul este cel care a organizat, 

desfasurat si condus actul de predare) si evaluare externa (evaluatorul este altcineva decit profesorul clasei 
–directorul scolii, inspectori, reprezentanti ai serviciilor de evaluare, membrii catedrei) si autoevaluare 
(evaluatorul este cel care a intreprins actul de invatare, beneficiarul predarii). 

Evaluarea interna il ajuta pe profesor sa cunoasca eficienta propriului stil de predare, sa descopere 
disfunctionalitatile predarii si ale invatarii pentru a le elimina, sa gandeasca strategii menite sa genereze 
reusita scolara a elevilor. Datorita unor factori subiectivi (exigenta / indulgenta sporita a profesorului, 
tendinta acestuia de a evidentia in principal progresul / locul elevului in ierarhia clasei, tendinta de a trece 
cu vederea anumite deficiente ale invatarii si mai ales cele provocate de deficientele predarii) evaluarea 
interna nu - si indeplineste intotdeauna functiile in mod adecvat, se desprinde de predare si invatare, devine 
inutila. In acest sens are nevoie de evaluarea externa. 

Evalurea externa este mult mai obiectiva intrucat probele sunt elaborate pe baza cerintelor programei 
iar rezultatele elevilor sunt raportate la obiectivele prevazute. Aceasta forma de evaluare ofera informatii 
precise despre pregatirea elevilor la o anumita disciplina de invatamant la un moment dat., despre calitatea 
predarii, identifica dificultatile de invatare ale elevilor (dar nu factorii care le – au generat). Profesorul isi 
poate compara propriul stil de evaluare si intervine pentru a –si autoregla stilul de predare in toate 
dimensiunile sale (metode de instruire, modalitati de motivare, relatii pedagogice, etc). Si aceasta forma de 
evaluare are o serie de dezavantaje. Probele aplicate nu sunt suficiente pentru a formula judecati de valoare 
asupra nivelului de pregatire si mai ales a celui de dezvoltare al elevului. Intrucat nu tine cont de resursele 
materiale de care a beneficiat sau nu profesorul si despre nivelul initial al elevilor nu ofera informatii 
suficiente despre calitatea predarii. Induce in profesor si in elevi teama, stari de neliniste care viciaza cadrul 
in care se desfasoara si mai ales rezultatele elevilor. Uneori profesorul foloseste, neprofesional, diverse 
“mijloace de autoaparare”. Genereaza aprecieri unilaterale asupra profesorului. 
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Amandoua formele sunt absolute necesare. Se recomanda asigurarea celor mai bune conditii de 
desfasurare a fiecareia dintre ele si o permanenta interactiune.  

Pentru a fi eficienta cu adevarat, se recomanda evaluarea in trei timpi (I.T. Radu, 2000): evaluarea 
initiala, evaluarea dinamica (formativa imbinata cu cea cumulativa) si evaluarea de bilant. 

Evaluarea initiala (predictiva) se realizeaza la inceputul anului scolar, la inceputul semestrului, la 
inceputul unui capitol, la preluarea unei clase, la venirea unui nou elev in colectivul respectiv. Permite 
stabilirea nivelului de pregatire a elevilor( conceptele si abilitatile necesare insusirii urmatoarelor 
continuturi), a capacitatilor de invatare, a nivelului de dezvoltare psihica, domenii de interes Pe baza ei sunt 
descoperite deficientele in pregatirea elevilor (darn u si factorii care le – au generat). Ofera profesorului 
informatii pentru stabilirea strategiilor didactice posibil de utilizat pe parcursul programului de instruire 
precum si pentru organizarea unui program de recuperare, de sprijinire, de dezvoltare. Se orienteaza asupra 
continuturilor parcurse in perioadele anterioare, continuturi care sunt premise si conditii pentru intelegerea 
celor care vor fi transmise (nu numai cunostinte, ci si deprinderi, strategii rezolutive si de actiune, abilitati, 
etc). In acelasi timp face posibile predictiile cu privire la evolutia elevului si la desfasurarea procesului 
didactic. Aceasta forma de evaluare este o premisa si o conditie pentru proiectarea noului program de 
instruire. Indeplineste functiile de constatare, diagnosticare, anticipare, predictie. 

Evaluarea formativa sau continua presupune verificarea tuturor elevilor din toate continuturile 
esentiale. Se realizeaza pe secvente mai mici de instruire permitind identificarea operativa a lacunelor 
elevului, a dificultatilor de invatare, a disfunctionalitatilor predarii si in consecinta, adoptarea rapida a unor 
masuri de ameliorare si optimizare a procesului didactic. Reglarea  procesului didactic devine posibila in 
fiecare secventa. In acelasi timp evaluarea formativa permite identificarea strategiilor didactice necesare 
continuarii procesului didactic. Este un mijloc de prevenire a esecului scolar si de asigurare a reusitei scolare 
si de aceea teoreticienii strategiei “ invatarii depline” o ridica la rang de principiu fundamental al optimizarii 
activitatii de predare- invatare. Ofera informatii despre modificarile intervenite in procesul cunoasterii, in 
capacitatile intelectuale si in cele actionale, in interesele si atitudinile elevului fata de invatare; favorizeaza 
formarea motivatiei epistemice si a unui stil de invatare sistematica.  

Elevul, evaluat continuu, apreciat prin raportarea rezultatelor sale la obiectivele operationale ale 
lectiei sau la obiectivele capitolului invata sa se aprecieze, sa isi regleze eforturile, sa isi optimizeze 
invatarea. Pe baza informatiilor furnizate de evaluarea continua, profesorul poate face previziuni aspra 
evolutiei elevilor si desfasurarii procesului-defineste directiile, etapele, situatiile de instruire, metodele. 
Aceasta forma de evaluare se realizeaza prin aplicarea probelor in fiecare lectie (continuturile vizate fiind 
atit cele insusite de elevi in lectia anterioara cit cele transmise pe parcursul lectiei, dar nu toate, ci numai 
cele cu valoare euristica mare) si la sfirsitul capitolului. 

Evaluarea sumativa se realizeaza prin verificari punctuale, pe parcursul programului si verificari la 
intervale mai mari - extemporale, teze si verificari de bilant (la sfirsitul semestrului, anului, ciclului). 
Opereaza prin sondaj fie in randul elevilor, fie in randul continuturilor. Are un caracter retrospectiv, ofera 
informatii despre rezultatele obtinute in respectivul interval dar este prea putin transparenta pentru elevi. 
Reusita sau esecul sunt apreciate global. Informatiile obtinute sunt tardive si insuficiente si de aceea 
valentele sale reglatorii sunt reduse. Indeplineste in principal functiile de constatare a rezultatelor si de 
ierarhizare a elevilor; desi profesorul elaboreaza un prognostic al viitoarelor performante ale elevilor 
exactitatea lui este minimala. Este consumatoare de timp defavorizand insusirea si consolidarea altor 
continuturi. Serveste prea putin elevilor in autoevaluare si autoformare si nu –i sustine pentru o invatare 
continua. Aceasta forma se numeste si evaluare sumativa deoarece urmareste obtinerea unor date despre 
efectele sumative ale unui set de actiuni care alcatuiesc o unitate mai mare de instruire. 

Cele trei forme de evaluare nu sunt opuse, nu se exclud reciproc, ci dimpotriva sunt complementare. 
Imbinarea lor in procesul didactic asigura eficienta acestuia, realizarea obiectivelor si maximalizarea 
rezultatelor. De altfel introducerea perioadei de evaluare la sfarsitul semestrului valorifica relatia de 
complementaritate. Aceasta evaluare de bilant (o evaluare sintetica, globala) este precedata de 
sistematizarea cunostintelor si urmata de masuri ameliorative. Desfasurarea ei fara a fi precedata de 
evaluarea formativa si de cea cumulativa, genereaza in elevi stari de tensiune emotionala, supramotivare, 
oboseala. Evaluarea de bilant trebuie conceputa si valorificata numai in continuarea evaluarii initiale, 
formative si cumulative. Indeplineste functii le de ierarhizare a elevilor, de certificare a competentelor, de 
reglare si autoreglare. 
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EVALUAREA ONLINE -                                                               
O PROVOCARE PENTRU PROFESORI 

 
 
 

Profesor PU URA SIMONA MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRI A 

 
 

 
Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 

portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare.  

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

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi. 

Multe platforme digitale care faciliteaza inv area online permit profesorilor s  salveze informa ia cu 
u urin  i s  o poat  accesa ori de câte ori se conecteaz . Acest tip de organizare automat  permite 
profesorului s - i concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesit  mai mult  aten ie, precum 
planificarea lec iilor i comunicarea cu elevii/studen ii lor. Unele platforme ajut  chiar la notarea activit tii 
studentului, acesta este un beneficiu evident i extrem de eficient, deoarece mul i profesori consider  c  
petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate face s  se simt  epuiza i dup  o zi de lec ii. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ  
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit .  

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare 
i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i 

s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un 
test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi 
cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i 
profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea s  
posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de 
timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  
a temelor se poate realiza cu suces.  

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

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

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

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

Feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este valabil mai ales în 
mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a cum ar fi în mod 
normal, în cadrul clasei. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
 
  
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
2. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
 

116



 
 
 

METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 
 
 

GR DINI A CU PROGRAM NORMAL CRIZBAV, JUDE UL BRA OV 
PROF. ÎNV. PRE COLAR: RAB IUDIT 

                                                                 
 
 
 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.                                

Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la m surarea i 
aprecierea rezultatelor colare i a procesului didactic . 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  

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

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                    

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. Metode i tehnici de evaluare: 

TRADI IONALE: probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice  

ALTERNATIVE:  lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, aprecierile verbale, 
autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile, oberv rile directe / sistematice în timpul activit ii i 
înregistrarea; discu ii individuale; afi area lucr rilor; consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii 
experien iale;         

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
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- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 
etc.)  

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 
lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.;  

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. Printre metodele 
i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , se înscriu urm toarele:  

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

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

Indiferent de forma care se utilizeaz , evaluarea, desf urat  în scopul de reglare i autoreglare a 
activit ii didactice, este un proces complex, dar în acela i timp firesc i normal, integrat procesului de 
înv mânt. Ea furnizeaz  date importante despre capacit ile de înv are a copiilor, pentru c , în deplin  
cuno tin  de cauz , s  se stabileasc  obiectivele activit ii urm toare i s  se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

 
 
 
 
Bibliografie: 
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    

Bucure ti,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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Portofoliul – între online i tradi ional 
 

Prof. R ceanu Danubia Ileana,                                                           
Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

 
 

 
Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, în func ie de diversitatea fenomenelor 

care fac obiectul ei: evaluarea institu ional , curriculumul, procesul de instruire, rezultatele colare. 
Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea elevilor. 
„A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s  
în eleag  i s  aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie s  beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii 
din lumea real . Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura 
rezultatele înv rii i componente de feedback c tre i de la elev. În acest fel, evaluarea are trei componente 
de baz : m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, 
interac iunea i feedbackul între profesor i elevi. 

O metod  modern  ce poate fi aplicat  atât în evaluarea tradi ional , cât i în evaluarea online este 
portofoliul, un instrument ce regrupeaz  rezultatele înv rii pe o perioad  îndelungat . El reprezint  ” 
cartea de vizit  a elevului urm rindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an colar la altul i chiar 
de la un ciclu de înv are la altul.  

 
Zece motive pentru care profesorii trebuie s  foloseasc  portofoliul  
 
1. respect  sentimentul de proprietate al elevilor asupra rezultatelor propriei activit i; 
2. faciliteaz  discu iile care reflect punctele tari ale elevilor, interesele i sentimentele acestora; 
3. surprind dezvoltarea / progresul de-a lungul unei perioade de timp; 
4. creeaz  un spa iu sigur de stocare a elementelor relevante pentru deciziile elevilor, pentru interesele 

i rezultatele colabor rii lor; 
5. informeaz  p rin ii i-i înva  s  se implice; 
6. solicit  elevii s  explice motivele pentru care un element este inclus în portofoliu; 
7. se actualizeaz  la interval regulate;  
8. le ofer  profesorilor timpul necesar pentru a sintetiza progresul; 
9. demonstraz  rezultatele muncii în fa a colegilor, a p rin ilor i a altor personae interesate; 
10. ofer  eviden e ale efortului depus de fiecare în înv are. 
 
Zece motive pentru care portofoliile îl ajut  pe elev 
 
1. reprezint  o colec ie de lucr ri semnificative; 
2. ofer  posibilitatea reflec iei asupra propriilor puncte tari i nevoi de dezvoltare; 
3. î i stabilesc propriile obiective de înv are i contribuie la evaluarea progresului în atingerea lor; 
4. pot vizualiza progresul f cut de-a lungul unor perioade de timp; 
5. elevii sunt încuraja i s  reflecteze asupra ideilor prezentate în produsele lor; 
6. pot vedea o varietate de perspective din care poate fi abordat  o problem i o varietate de moduri 

în care poate fi exprimat  o idee; 
7. v d rezultatele efortului propriu; 
8. în eleg rolul în organizarea i derularea experien elor de înv are; 
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9. se simt coparticipan i i responsabili pentru succesul proiectului; 
10. au sentimentul c  munca lor are relevan  atât pe plan personal, cât i social.  
 
 
 
Bibliografie: 
 
Cuco , C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura Polirom. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

 

Adela Rad - prof. înv. pre colar 
Gr dini a P. N. nr. 1 Hunedoara 

 
 
 
 
Func iile evalu rii pre colarului - Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii 

dependente de anumite inten ii.. Scopul evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona 
procesul educativ. Raportat la derularea unei secven e de înv are sau prin rela ionare la un ansamblu 
structurat de activit i de formare, se desprind func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative 
(constatativ , diagnostic , prognostic ), respectiv func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , 
decizional , informa ional ). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 

 culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
 controlul asupra activit ii desf urate 
 stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup  
 descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
 anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 

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

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

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

Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 
se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Strategii de evaluare în gr dini  
Activitatea educativ  în gr dini  este complex  i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare: 

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 
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Evaluarea formativ  are implica ii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât i în cea a 
copilului. Func ia diagnostic  i prognostic  sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va înv a mai eficient dac  beneficeaz  de rezultatele 
evalu rii, i le asum  par ial ca autoevaluare, dac  în elege semnifica ia evalu rii. Este o evaluare continu , 
ea evit  ruperea procesului de înv are sau reluarea unor trasee lungi (gre it parcurse), printr-o înv are 
con tient  de obiectivele, desf urarea i rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zis  nu este 
îns  nci posibil , nici necesar . Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informa ii ce se evalueaz , 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activit ii, posibilit ile 
celui educat. 

Evaluarea este necesar  dup  fiecare secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dac  cere un consum mare de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativ  se mai caracterizeaz  prin punerea în leg tur  a rezultatelor sale cu activitatea 
trecut  i cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativ  repetat , de sanc ionare a copiilor care nu ob in 
performan e în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacit i de reu it  în înv are. 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are sau care 
se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Constat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora. 

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal . 

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ). Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r  
exerci iu prealabil. Pentru autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci 
când pre colarul se autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 

 
 
Bibliografie:  

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie pre colar , Editura Aramis; 

Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-
Napoca; 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: RAD BOITOR MARIA VASILICA 
COALA GIMNAZIAL  RAC A, JUD. SATU MARE 

 
 
 
 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 

124



 

 

STRATEGII DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 

 

PROF.  R DOI LIANA MIHAELA                                   
G.P.P .  NR.1-  CARACAL,  OLT 

 
Înv mântul on-line deschide posibilitatea unei preg tiri structurate, coordonate i corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme i soft-uri educa ionale on-line, care abund  media în aceast  
perioad ); reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”  sau adecvat  unor contexte speciale, a a 
cum se întâmpl  în perioada actual  de pandemie, când întregul sistem de înv mânt, public i privat, 
indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de înv are este impus acum de perioada 
dramatic  pe care o travers m. 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ  
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area, este esen ial  pentru procesul de certificare i 
rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul copiiilor, educatoarelor 
sau ale institu iilor. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede c  va ajuta la administrarea 
unor volume mari de notare i adminstrare i este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme 
complexe, nu doar evaluarea copiilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de 
deschidere. Evaluarea online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt cadrele didactice. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri 
noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. 
La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (copii sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de predare-
înv are-evaluare. Nu mai exist  gr dini ta ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea 
ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din 
acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  
a fi investite.  

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

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
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înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

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

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

s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 

îi sus ine interesul pentru cunoa tere 

stimulându-i i dirijîndu-i înv area 

contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 

contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

 Printre site-urile online utilizate frecvent de ducatoare, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback:se pot enumera: 

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

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/. 

Important este ca educatoarea s  prevad  implicarea copiilor în realizarea unui plan de evaluare, în 
calitate de subiec i activi ce contribuie la construirea propriei cunoa teri. Strategia didactic  – în viziune 
postmodernist  – devine astfel rodul unei particip ri colaborative desf urate de educatoare împreun  cu 
copiii, ace tia completând planul evaluare cu propriile interese, dorin e de cunoa tere i de activitate 
intelectual . Astfel, ace tia pot s - i manifeste dorin a de a participa la evaluare în echip , colectiv sau 
individual, pot s  opteze pentru anumite materiale didactice pe care s  le foloseasc , pentru anumite metode, 
tehnici sau procedee de lucru. Dându-le ansa de a face astfel de op iuni, educatoarea contribuie la cre terea 
activismului i a dezvolt rii creativit ii propriilor discipoli, iar strategia didactic  de evaluare, izvorât  din 
combinarea armonioas  a tuturor factorilor implica i, poate conduce cu succes c tre atingerea dezideratelor 
propuse, în primul rând c tre asigurarea evalu rii online. 
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Evaluarea online 

 

R doi Mirela                                                                          
coala Gimnazial  nr. 8 Re i a 

,,Profesorii adev ra i sunt ca ni te pun i peste care îî invit  pe elevii lor s  treac .”  
Nikos Kazantzakis 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im. 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut  i apreciat  ca cea mai eficient  i de dorit de pân  
acum, este înv mântul electronic, pe care l-am experimentat cu to ii, în contextul actual pandemic. 
Cunoscut ca „e-learning”, conceptul de înv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea 
dintre procesul de predare – înv are si tehnologiile informa ionale. 

Platformele de e-learning permit dou  moduri de înv are: 

• sincron , în care instructorul controleaz  lec ia în întregime, creând, coordonând, adaptând i 
monitorizând mediul educa ional; 

• asincron , ceea ce implic  studiu în ritmul personal al cursan ilor, proiecte de colaborare i înv are 
la distan . 

Educa ia online nu exclude educa ia clasic , în care sunt utilizate obiecte reale ca surs  de informare, 
ci îi adaug  resursele virtuale. Este indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a 
celor eLearning pentru a ob ine performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv. 

Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc niveluri cognitive: 
cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o 
importan  deosebit  pentru designul evalu rii.  Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor 
de evaluare sunt interesante, provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest 
lucru are ca substrat faptul c  orice act de evaluare este i un act de înv are.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.   

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

GOOGLE FORMS 

Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp 
real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. 
Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau 
culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or de urm rit. 

KAHOOT! 

Este o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi 
Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat  
feedback-ul prin slide-uri animate. 

ASQ (another smart question) 

 Este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. În contul profesorului se specific  
unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la care pred . Profesorul vede în 
timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate lucra diferen iat cu elevii. 
Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi. P rin ii 
au i ei acces la aceast  aplica ie. 

CREAREA UNUI TEST CU AJUTORUL PLATFORMEI QUIZIZZ 

 Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o metod  de predare i înv are 
în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent i se lupt  cu al i utilizatori 
pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic i pot naviga, similar cu 
laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de „verificare” care 
dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice.  

Google Meet 

 Google face disponibile pentru toat  lumea func iile de conferin e video la nivel de clas .  
colile i alte organiza ii pot beneficia de func iile avansate, inclusiv de întâlniri cu  

pân  la 250 de participan i interni sau externi i de streaming live cu pân  la 100.000 de spectatori din 
cadrul unui domeniu. Profesorii îl pot folosi pentru evaluarea oral . 
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Evaluarea timpurie 

Radoiu Ruxandra –                                                                     
Gradinita 14, Sibiu 

 

 

Evaluarea timpurie este un instrument folosit pentru a colecta i a oferi educatorilor, p rin ilor i 
familiilor informa ii esen iale despre dezvoltarea i cre terea copilului.  

Ce este evaluarea timpurie? 

Evaluarea prescolarilor este un proces de strângere de informa ii despre un copil, de revizuire a 
informa iilor i apoi de utilizarea informa iilor pentru a planifica activit i educa ionale care sunt la un nivel 
pe care copilul îl poate în elege i de la care este capabil s  înve e. 

Evaluarea este o parte critic  a unui program de înalt  calitate pentru copil rie timpurie. Când 
educatorii fac o evaluare, ei observ  un copil pentru a ob ine informa ii despre ceea ce tie i ce poate face. 

Observarea i documentarea muncii i performan elor unui copil pe parcursul unui an permite unui 
educator s  acumuleze o înregistrare a cre terii i dezvolt rii copilului. Cu aceste informa ii, educatorii pot 
începe s  planifice un curriculum adecvat i o instruire individualizat  eficient  pentru fiecare copil. 

Aceast  înregistrare de evaluare este, de asemenea, un instrument excelent de împ rt it cu p rin ii, 
astfel încât ace tia s  poat  urm ri progresul copilului lor la coal , s  în eleag  punctele forte i provoc rile 
copilului lor i s  planifice modul în care pot ajuta la extinderea înv rii în casele lor. 

De ce este important  evaluarea? 

Evaluarea ofer  educatorilor, p rin ilor i familiilor informa ii esen iale despre dezvoltarea i 
cre terea copilului. Evaluarea poate: 

Identifica copiii care ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar i determina i dac  este nevoie de 
servicii de interven ie sau de sprijin. 

Ajuta educatorii s  planifice instruirea individualizat  pentru un copil sau pentru un grup de copii 
care se afl  în acela i stadiu de dezvoltare. 

Identifica punctele forte i punctele slabe din cadrul unui program i informa ii despre cât de bine 
programul îndepline te obiectivele i nevoile copiilor. 

Ofera un teren comun între educatori i p rin i sau familii pe care s  îl utiliza i în colaborarea la o 
strategie de sus inere a copilului lor. 

 

Care sunt diferitele metode de evaluare a copiilor? 

Metodele de evaluare a copiilor pot fi informale (efectuarea de observa ii naturale, colectarea de date 
i munca copiilor pentru portofolii, folosind evalu rile educatorilor i profesorilor) i formale (folosind 

instrumente de evaluare precum chestionare i teste standardizate). Ambele metode sunt eficiente i pot 
ajuta la informarea educatorilor i a p rin ilor despre progresul copilului. 
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Observa iile  

pot fi f cute cu o interven ie minim  sau deloc în activit ile copiilor. Educatorii pot observa în mod 
regulat toate aspectele dezvolt rii, inclusiv dezvoltarea intelectual , lingvistic , social-emo ional  i fizic . 

Portofoliile  

sunt o înregistrare a datelor care sunt colectate prin munca pe care copiii au produs-o într-o perioad  
de timp. Colec ia arat  în mod clar progresul dezvolt rii unui copil. Portofoliile pot fi un instrument 
important în facilitarea unui parteneriat între profesori i p rin i. 

Evalu rile educatorilor  

sunt utile în evaluarea abilit ilor cognitive i lingvistice ale copiilor, precum i a dezvolt rii lor socio-
emo ionale. Aceste evalu ri pot fi legate de alte metode de evaluare, cum ar fi testarea standardizat  sau 
alte instrumente de evaluare. (Vezi urm toarea întrebare de mai jos.) 

Evalu rile p rin ilor  

integreaz  p rin ii în procesul de evaluare. P rin ii care sunt încuraja i s - i observe i s - i asculte 
copilul pot ajuta la detectarea i intirea unor repere i comportamente importante în dezvoltarea copilului 
lor. 

Testele standardizate  

sunt teste create pentru a se potrivi unui set de standarde de testare. Aceste teste sunt administrate i 
punctate într-o manier  standard i sunt adesea folosite pentru a evalua performan a copiilor într-un 
program. 
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Evaluarea –  

între tradi ionalism i modernitate 

Profesor în înv mântul primar RADU ALINA GEORGIANA 

  
 
Procesul de evaluare este o parte esen ial  a procesului de înv mânt, f r  de care nu putem discuta 

despre o educa ie performant , de înalt  calitate.  

Evaluarea didactic  este un proces complex de compara ie a rezultatelor instructiv-educative cu 

obiectivele planificate, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare. Presupune realizarea opera iilor 

de m surare, interpretare, apreciere, adoptarea deciziilor, în ceea ce prive te performan ele elevilor.  

Este de re inut faptul c  evaluarea realizat  prin intermediul metodelor tradi ionale precum probele 

orale, probele scrise i probele practice sunt actuale i ast zi, întrucât este necesar s  se realizeze o evaluare 

a tuturor cuno tintelor, deprinderilor i peiceperilor educabililor, astfel c  fiecare elev s  poat  exprima 

ceea ce a înmagazinat în urma experien elor colare prin diverse c i.  

Totodat , sunt coexistente neologizarea evalu rii i g sirea unor metode cât mai accesibile, atractive, 

care s  îi motiveze i s  îi provoace pe elevi în g sirea de solu ii diferite pentru aceea i problem  sau chiar 

schimbarea datelor problemei, dac  acestea contravin realit ii.  

Cheia succesului evalu rii colare presupune orchestrarea de geniu a profesorului dedicat pentru 

elevii s i, acesta fiind "dirijorul", facilitatorul, îndrum torul, un "Columb" c tre descoperirea celor mai 

eficiente metode de evaluare, în func ie de caracteristicile i complexit ile colectivului.  

 

131



 
 
 

EVALUARE ONLINE 
 
 

Prof. Radu Alina Simona,                                                           
Liceul Tehnologic „C pitan Nicolae Ple oianu”, Rm. Vâlcea 

 
 

 
Avantajele sistemului de evaluare faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate 

pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat.  
 
Aceste sisteme ajut  la:  
• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor.  
• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri.  
• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur .  
• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului. 
• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane. 
• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web.  
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor.  
• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp.  
 
Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 

rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 
Exemplu: 
Clasa a 9-a, Modulul: Organe de ma ini, Lectia: aibe i piuli e 
Activitate realizat  prin rezolvarea unei fi e de laborator în aplica ia jameboard. 
Obiective:  
Identificarea materialelor din care sunt executate aibele. 
Alegerea aibelor conform documenta iei tehnice în vederea execut rilor asambl rilor filetate; 
Explicarea opera iilor de montare – demontare a unei asamblari filetate. 
Precizarea normelor de igien  i de securitatea muncii ce trebuie respectate în timpul lucr rii de 

laborator 
 
Mod de organizare a activit ii online/a clasei: 
Modul de lucru  
Activitatea se poate desf ura pe Google classroom/Google Meet;  
 
https://www.mindmaps.app/# 
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Elevii vor urm ri prezentarea cu no iunile teoretice;  
Se identific  rolul aibelor;  
Se descrie modul de montare a aibelor;  
Se identific  tipurile constructive;  
Se precizeaz  materialele din care sunt confec ionate aibele;  
Pentru consolidarea no iunilor teoretice fiecare elev va completa fi a de lucru; 
Se vor trage concluzii  
 
Utilizând aplica ia jameboard putem posta elevilor fi a de lucu i link-ul necesar studierii acestei 

activit i. 
https://jamboard.google.com/d/1GjGYjF52GNl-WeOcSdMUe-

FVi2uGoIEW2IzP81C7XVI/edit?usp=sharing 
 
Sarcina de lucru va fi studiat  de fiecare elev putând s  r spund  la cerin e, în ordinea dorit , 

competând direct în aplica ie pentru a primi feedback-ul din partea profesorului. 
  
1. MORARU I., BURDU EL D. – Documenta ia tehnic  – Manual pentru coala de Arte i Meserii, 

clasa X-a, Editura Diactic  i Pedagogic , R.A. – Bucure ti, 2006;  
2. MORARU I., BURDU EL D. – Organe de ma ini - Manual pentru coala de Arte i Meserii, clasa 

X-a, Editura Diactic  i Pedagogic , R.A. – Bucure ti, 2006; 
3. NOIA RUXANDRA, ENESCU L. – Organe de ma ini i mecanisme, Manual pentru clasa a XI 

–a, Editura Sigma, Bucure ti, 2002; 
***Curriculum pentru clasa a IX-a, înv mânt profesional, domeniul de preg tire profesional  

Mecanic , Anexa nr.4, OMEN 3915,18.05.2017. 
*** STANDARD DE PREG TIRE PROFESIONAL  Calificarea profesional : MA INIST 

UTILAJE CALE I TERASAMENTE, Domeniul de preg tire profesional : Mecanic , Nivel 3- Anexa nr. 
2 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 
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EVALUAREA ONLINE LA BIOLOGIE 

COALA GIMNAZIAL  “GHEORGHE DIBO ”,                                          
COMUNA M NE TI, JUDE UL PRAHOVA 

PROF. RADU ANDREEA BEATRICE 

 
Declan area pandemiei cauzate de virusul SARS-COV 2 i m surile ini iate pe plan na ional în 

vederea limit rii r spândirii acestuia au condus la o reconsiderare a modului de realizare al procesului de 
predare-înv are-evaluare, care a facilitat trecerea c tre un înv mânt digitalizat. În acest context cei 
interesa i în asigurarea unei permanen e în instruirea elevilor au pus la dispozi ia tuturor celor interesa i o 
gam  variat  de resurse online i offline. Acestea pot fi utilizate pentru a conecta cadrele didactice i elevii 
i pentru a asigura continuitatea activit ii de înv are pe întreaga durat  de suspendare a cursurilor, pentru 

a furniza metode eficiente de înv are elevilor s i i, nu în ultimul rând, pentru a sprijini dezvoltarea 
profesional  i personal  continu  a celor interesa i.  

Astfel, coala i-a mutat cursurile în mediul online prin intermediul aplica iilor care faciliteaz
comunicarea sincron sau asincron, a platformelor de e-learning : Zoom, Google Meet, Skype, Cyber, 
Google Classroom, Adserio, etc. Niciodat  o activitate de instruire online nu poate înlocui, din punct de 
vedere pedagogic, interac iunile elev-elev sau elev-profesor, dar tehnologia, pune la dispozi ie atât cadrelor 
didactice cât i elevilor i p rin ilor produsele de înv are online. Prin intermdiul acestora elevii descoper  
con inuturi tiin ifice atractive, creative, dinamice, care le suscit  interesul pentru studiul bologiei, materie 
care face parte din aria curricular  „Matematic  i tiin e”. 

Pentru ca con inuturile tiin ifice s  fie transmise într-un mod cât mai atractiv i pentru a atinge 
competen ele-cheie prev zute în programa colar , profesorul de biologie trebuie s  foloseasc  diverse 
mijloace de înv are (mulaje, atlase, colec ii de plante, ierbare, insectare, colec ii de organe în formol, 
material vegetal/ animal viu pentru experimente/ lucr ri practice etc.), dar în ceea ce reprezint  mai nou 
instruirea asistat  de calculator. 

Resursele educa ionale deschise, platformele educa ionale, jocurile, aplica iile, experimentele 
virtuale în laboratorul virtual de biologie sunt din ce în ce mai folosite deoarece elevii sunt mai înclina i 
spre partea practic  i pe partea tehnic , obi nui i zi de zi cu utilizarea calculatorului sau a unui smartphone.  

Resursele Educa ionale deschise sunt materiale pentru predare-invatare-evaluare, cum ar fi : cursuri, 
proiecte de lec ii, prezent ri, c r i, atlase, manuale, teme pentru acas , chestionare, activit i în clas , jocuri, 
simul ri, teste, resurse audio sau video i multe altele puse la dispozi ie în format digital sau pe un suport 
fizic i la care ai acces liber. 

În aceast  perioad  de adaptare pe timpul colii online, am înv at, practicat i transferat i c tre elevi 
diferite aplica ii, lec ii online. 

Ca aplica ii de videoconferin , am folosit aplica ia Zoom. Aceasta este o aplica ie u or de folosit 
care permite vizualizarea tuturor elevilor i control asupra microfoanelor acestora, se poate programa 
întâlnirea online dar se poate genera ID unic i parol  personalizat  pentru a evita necesitatea oferirii datelor 
de conectare de fiecare dat  .Singurul dezavantaj al acestei aplica ii este durata limitat  a întâlnirii, decât 
40 de minute. 

Tot aplica ie de videoconferin  am utilizat i Google Classroom, aplica ie ce permite nu doar func ia 
video între profesor i elevi, dar prezint  i  propriet i de chat, recording, share screen, virtual background. 
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Adservio este de asemenea o platform  foarte folosit  care ofer  o gam  larg  de func ii, cea mai 
important  fiind cea de eviden  a notelor, a activit ilor, absen elor sau remarcilor într-un catalog 
electronic. 

Edus, este o alt  platform  utilizat  care asigur  educa ia elevilor, colaborarea cu p rin ii i 
organizarea intern .Orele se desf oar  online, profesorul având posibilitatea s  interac ioneze în timp real 
cu elevii i de a da “share-ui” materialele didatice necesare. 

Pentru dinamizarea lec iilor, am folosit aplica ia Kahoot, care este o aplica ie u or de utilizat i 
îndr git  de c tre elevi. Aceast  aplica ie trebuie accesat  de c tre elevi de pe telefon sau intrând pe site-ul 
kahoot.it, elevii putând folosi calculatorul sau laptopul. Jocurile/testele realizate în Kahoot au mare succes, 
începând cu clasa a V-a deoarece aceast  aplica ie este atractiv , are culori, muzic , timp, scor, podium, 
permite integrarea tuturor elevilor, are spirit competitiv i chiar activit i remediale cu elevii care au 
probleme de înv are sau elevi cu CES.  

În acela i mod, se poate folosi i aplica ia Quizziz, care permite vizualizare pe ecranul elevului a 
întregii întreb ri i a variantelor complete de r spuns.  

În urma folosirii acestor aplica ii elevii au fost încânta i s  fie antrena i în diferite aplica ii, jocuri, iar 
evaluarea i punctajul final ob inute nu au mai fost un stres.  

Noi, profesorii, trebuie s  ne dedic m timpul, iar roadele nu vor înceta s  apar . 
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Cum evalu m elevii in inv area online în înv mântul primar? 
 
 
 

Prof. Radu Atena 
coala Gimnaziala sat Cioranii de Sus, Prahova 

 

 

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

Evaluarea, dup  cum se tie, poate fi oral , scris , practic  (eseuri, proiecte, interviuri, portofolii, 
precum i alte instrumente elaborate de cadrele unit ii de înv mânt i aprobate de director sau elaborate 
de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare).  

Evaluarea elevilor (continu , formativ  sau sumativ ), pentru fiecare disciplin  se materializeaz  într-
un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul final semestrial i 
anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative men ionate 
anterior. Un alt element de evaluare îl constituie si participarea la proiecte i concursuri nationale i 
interna ionale. 

Softurile pentru înv mântul primar sunt numeroase, numai c  trebuie alese cu grij  i aten ie 
implicând cele dou  laturi ale min ii: una care gânde te i alta care simte (Goleman 1998).  

Se pot folosi atât instrumentele clasice, dar rivogorate cum sunt live worksheets, testele quiz .a 
Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 

Cooperarea în vederea realiz rii proiectului se poate desf ura utilizând google drive sau imp r irea pe 
echipe folosind facilit ile de la google meet. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

 
Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 
 
 Google Classroom: aici se pot desf ura activit ile de predare-înv are- evaluare –pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se creeaz  o banc  de date, comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. Se pot stabili 
punctaje pentru portofolii. Se pot da evaluari formative prin transmiterea r spunsurilor în chat. 

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

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

 
În plus, elevii pot relua testul, dac  îi d m aceast  facilitate. 
 
  Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 

itemi de teste. 
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 Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
primar. 

 Puzzle-uri (Jingsaw Puzzles)- relizarea unor imagini pentru diferite discipline AVAP, istorie, 
geografie, Limba i literature român ). 

 Proiectul - O metod  de evaluare ce poate fi utilizat  cu succes. Aceasta reprezint  o metod  
complex  de evaluare ce ne poate da informa ii despre progresele pe care elevii le-au f cut pe o perioad  
îndelungat  de timp, de exemplu la sfâr itul unei unit i de înv are. Elevii sunt pu i în situa ia de a cerceta 
i analiza informa ii pe care le-au descoperit singuri. Aceast  metod  este recomandat  pentru evaluarea 

sumativ . 
Se spune c  cel mai bun instrument de evaluare este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
 
Evaluarea ONLINE –recomand ri: 
 

 Utiliza i doar modalit i de evaluare care î i dovedesc utilitatea la clasa pe care o coordona i, 
dintre cele specifice înv rii online (testele online, e-portofoliu etc. 

 Asigura i-v  c  instrumentele de evaluare sunt adecvate competen elor pe care le evalua i. 
 Evaluarea formativ  este un proces complex i de aceea este important s  colecta i permanent  

dovezi ale înv rii, în scopul optimiz rii acesteia.   
 Acorda i elevilor feedback permanent cu privire la: 
  temele înc rcate pe platform  prin aprecieri în scris, individuale; 
  calitatea implic rii elevilor în procesul de înv are online sincron, prin aprecieri verbale (inclusiv  

în sesiuni sincron pe grupe reduse numeric)  
   calitatea testelor rezolvate etc.  
 Acorda i un feedback constructiv, încuraja i-i pe elevi (Exemplu: „Ai putea încerca s  

reformulezi. Sigur vei reu i!”, în loc de „ Nu este corect  formularea ta!”)  

Concluzii: 
Un fapt care poate stârni îngrijorare referitor la evaluarea calit ii cursurilor online este pierderea 

rela iei dintre profesor i elev. Mul i cred c  lipsa contactului fa  în fa  va avea impact asupra înv rii 
elevilor i asupra percep iilor elevilor despre înv are. În cazul în care contactul fa  în fa  lipse te, 
profesorii trebuie s  g seasc  o modalitate de a furniza interac iunea, în special pentru elevii care au 
dificult i de înv are i motiva ie sc zut  pentru studiu. 

Starea de bine a elevilor, precum i modul în care elevii înva  sunt elemente cheie în înv area la 
distan  i de aceea este important s  crea i unui mediu încurajator, pozitiv. 

 
Bibliografie: 
 
 Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books; 
 www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
 https://isjvl.ro/dupoqot/2021/03/Metode-si-instrumente-de-evaluare-specifice-invatarii-online.pdf 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 
 
 

AUTOR:                                                                              
PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: VLAD DENISA MARIANA 
PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: RADU CARMEN ILEANA 

 
 
                                                                        
 Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
 Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

 Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.   

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                                   : probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

 

                                                                      : lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, 
aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol i serb rile; 
oberv rile directe / sistematice în timpul activit ii i înregistrarea; 
discu ii individuale; afi area lucr rilor; 
consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii experien iale; 

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE

ALTERNATIVE
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. Printre metodele i procedeele interactive de fixare i 
evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, 
piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea 
povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual  / cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica 
analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, cvintetul, R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul 
grupei. Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, ’’astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  
  

 
Bibliografie: 
 
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 

EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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EVALUAREA ONLINE 

 

Autor: RADU CARMEN - ILEANA                                                       
G. P. P. “C. D. ARICESCU”, CÂMPULUNG 

 

Înv mântul e o activitate complicat , nu tiu dac  v-a i pus vreodat  problema în felul sta, dar 
practic înv mântul este o refacere pe scurt a aventurii cunoa terii umane, de la origini pân  în zilele 
noastre. E o poveste a acestei c l torii, i, la fel ca la toate pove tile, conteaz  i frumuse ea intrinsec  dar 
conteaz  i talentul povestitorului. Shakespeare jucat de actorii de la Na ional nu e chiar la fel ca cel jucat 
de elevii din clasa a noua de la liceul de englez  din Craiova (dac  exist  a a ceva). De asta sunt de acord 
c  înv mântul online, comparat cu cel „offline” e o pierdere.  

În momentul actual invatamantul merge in mai multe directii de abordare, experimentare, generalizare 
si validare si anume: 

-stadiul dotarii unitatilor scolare cu calculatoare si promovarea achizitionarii de sisteme multimedia; 

-alcatuirea bibliotecii de programe si sisteme-expert, in accord cu curriculumul scolar in curs de 
reformare, pe discipline etc., prin dotare, schimburi de produse informatice intre scoli; 

-promovarea patrunderii spiritului informatics in scoli; 

-initierea de cercetari metodice privind invatamantul online. 

Cu siguran , exist  multe beneficii pentru predarea într-un mediu online. Pentru profesorii care au 
alte responsabilit i de serviciu, predarea online se poate încadra mai u or în jurul rolului lor principal.  

Posibilitatea de a v  seta propriul program i a ratelor de plat  poate fi un bonus major, deoarece v  
ofer  mai mult  libertate în via . Chiar dac  predarea online este singurul dvs. rol de serviciu, mai ave i 
capacitatea de a v  alege propriul program de lucru. Acest lucru este util în special dac  înve i studen ii 
care se afl  dincolo de ocean i trebuie s  lucreze pe alt fus orar. Sunte i matinal? Începe i când se crap  de 
ziu . Bufni  de noapte? Începe i munca dup -amiaza i termina i târziu. Acesta este acela i caz pentru 
profesorii care au familii i poate c  trebuie s - i dedice mai mult timp pentru cre terea copiilor sau pentru 
a fi acas  pentru perioade îndelungate pentru a avea grij  de rude.Un alt avantaj este posibilitatea de a lucra 
la distan . Vre i s  locui i într-un mediu rural, departe de institu iile de înv mânt? Nu este o problem , 
acest lucru este posibil cu siguran  atunci când lucra i online, deoarece nu este necesar s  fi i prezen i fizic 
la munc .  

Dac  dori i s  v  lua i o vacan  lung  sau s  merge i în c l torie, pute i preda, de asemenea, online 
ca s  câ tiga i bani în timp ce c l tori i - trebuie doar s  v  asigura i c  sunte i undeva cu o conexiune de 
internet stabil . Ar fi mai u or pentru profesori s  se concentreze pe studen ii care au problele cu studiile, 
în special dac  orele lor sunt unu la unu. Nimeni altcineva nu are nevoie de aten ia lor i acest lucru permite 
profesorului s  se concentreze pur i simplu pe cursant, vizând zonele cu probleme i asigurându-l c  profit  
la maxim de experien a de înv are.  
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Multe platforme digitale care faciliteaza inv area online permit profesorilor s  salveze informa ia cu 
u urin  i s  o poat  accesa ori de câte ori se conecteaz . Acest tip de organizare automat  permite 
profesorului s - i concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesit  mai mult  aten ie, precum 
planificarea lec iilor i comunicarea cu elevii/studen ii lor. Unele platforme ajut  chiar la notarea activit tii 
studentului, acesta este un beneficiu evident i extrem de eficient, deoarece mul i profesori consider  c  
petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate l sa s  se simt  epuiza i dup  o zi de lec ii. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joac  în continuare cel 
mai important rol în experien a de înv are. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se 
preteaz  ca un instrument foarte util pentru îmbun t irea experien ei atât pentru profesor, cât i pentru 
cursant. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul s  recunoasc  controlul pe care îl au asupra 
propriei cariere i s - i pun  mintea în repaus. 

Elevii sau studentii pot studia fenomene, procese sau informatii complexe in mod direct, independent, 
stopand, revenind asupra unos secvente, apeland la alte informatii prezentate si sub alte forme de produse 
informatice, vehiculate de celelalte mijloace audio-vizuale cuplate, associate cu calculatorul sau care 
functioneaza in tandem.Literatura pedagogica subliniaza mai ales eficienta sistemului multimedia in 
formarea si perfectionarea profesorilor, insistand pe operarea cu informatii, aplicarea in diferite situatii, 
simularea de modele s.a…, iar modalitatea de interactiune, interfatarea cu calculatorul este mai eficienta la 
cel cu pregatire de baza, de unde rolul cunoasterii nivelului initial pentru alegerea soft-ului, sistemului 
expert adecvat. 

Modernizarea pedagogica depinde de indeplinirea a trei conditii de baza: exsistenta hardware, a 
software si a capacitatii de adaptare a lor, de receptare in mediul instructional. 

Închiderea colilor, suspendarea orelor i întreruperea activit ilor sportive pe termen mediu au 
generat o problem  major  cu care a trebuit sa se confrunte societatea. 
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EVALUAREA TRADI IONAL  VERSUS EVALUAREA MODERN  
ÎN GR DINI  

 
 
 

Prof. înv. pre colar Radu Cornelia 
Colegiul Na ional ”Fra ii Buze ti” Craiova 

 
 

 
Modernizarea procesului de înv mânt din gr dini  implic  mai multe componente: proiectarea 

didactic , tehnici i instrumente de cunoa tere i evaluare a copiilor, parteneriate educa ionale, activit i 
extracurriculare, o metodologie didactic  activ . Pentru cre terea calit ii procesului instructiv-educativ din 
gr dini , se urm re te perfec ionarea metodelor tradi ionale, dar i introducerea unor metode i procedee 
educative moderne. Metodele implic  mult tact pedagogic din partea educatoarelor, deoarece stilul didactic 
trebuie s -l adopte în func ie de personalitatea copiilor. Regândirea educa iei formale duce la schimbarea 
rela iei cu copiii, promovând un dialog reciproc, constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit de 
cel tradi ional d  posibilitatea fiec rei educatoare s - i valorifice propria experien  prin utilizarea unor 
metode moderne într-o abordare interdisciplinar . 

Dac  pân  acum educatoarea conducea activitatea în stil tradi ional, acum, aplicând metode moderne 
interactive de grup, rolul educatoarei se schimb . Ea devine coechipier, îi orienteaz  pe copii s - i caute 
informa iile de care au nevoie, îi înva  s  dialogheze cu colegii, s  aib  ini iativ  i rapiditate în gândire i 
ac iune, le stârne te interesul pentru competi ii i nu în ultimul rând, îi consiliaz . 

Întregul proces educativ are în centrul s u copilul cu nevoile, trebuin ele lui i în consecin  se 
adreseaz  fiec rui copil din gr dini . A individualiza înv mântul înseamn  s  se in  seama de resursele 
autoeducative ale fiec rui copil, adic  în fond, de individualitatea sa. Procesul de individualizare este un 
proces dinamic în care se realizeaz  dezvoltarea copilului de pe un plan inferior spre unul superior. 

Programa activit ilor din gr dini  ofer  libertatea educatoarelor de a- i alege tipul de activit i, 
metode i procedee în acord cu particularit ile de vârst . Activitatea cu copiii trebuie desf urat  într-o 
atmosfera destins , unde copiii s  se manifeste spontan, s  gândeasc  i s  ac ioneze în func ie de situa ie. 

Prin metodele interactive, copilul intr  în necunoscut, într-o aventur  a descoperirii de noi cuno tin e, 
deprinderi, el fiind participant activ. Copilul se descoper  cu adev rat în universul copil riei, în cadrul 
colectivului de copii. În lumea minunat  a copil riei exist  comunicare interuman , prietenie, cooperare. 
Ac ionând al turi de ceilal i din grup, începe s  rezolve sarcini i s  se simt  c  este persoan  important , 
capabil  s  ia decizii pentru bunul mers al activit ii de grup. În grupul de copii, fiecare trebuie s  tie s  
descopere, compare, clasifice cuno tin ele dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin care se 
exerseaz  procesele psihice cognitive. Metodele interactive îl motiveaz  pe copil, îi ofer  o înc rc tur  
afectiv  deosebit . 

În gr dini , principala activitate este jocul i, bazându-ne pe acest fapt, metodele interactive trebuie 
introduse ca ni te jocuri cu sarcini i reguli care s  fie antrenante, atractive. Jocul, ca metod , valorific  
avantajele dinamicii de grup, independen a i spiritul de cooperare. Prin joc se afirm  eul copilului, 
personalitatea sa. 

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, evaluarea face parte 
integrant  dintr-un tot, nu trebuie tratata izolat, ci în strâns  corela ie cu celelalte activit i prin care se 
realizeaz  procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. Pe de alt  parte, metodele, tehnicile i 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu rii: obiectul evalu rii (ce se 
evalueaz ), criteriile/ obiectivele educa ionale, strategiile evaluative. Toate acestea sunt ca elementele unui 
puzzle: pentru a-i în elege sensul, trebuie s -i ordonezi p r ile. 
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În domeniul evalu rii colare, asist m la un proces de îmbog ire a acesteia, i tranzi ia de la 
manifestarea ei ca instrument de m sur  i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea colar  trebuie s  devin  dinamic , centrat  pe procesele mentale ale copilului, s  favorizeze 
autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune. 
În acest fel se poate ajunge la “înv area asistat  de evaluare”. 

În ceea ce prive te evaluarea tradi ional , expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea 
activit ii de evaluare sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dac  aceast  activitate se 
desf oar  într-un context cotidian, i nu la finalul unui program de instruire; aprecierea colar  sau 
verificarea se constituie ca moment separat de activitatea de predare-înv are; ac ioneaz  cu prec dere 
periodic, realizând, de regul , o evaluare sumativ ; este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau 
corec ia, cu controlul continuu al înv rii colare; se finalizeaz  cu clasificarea (clasamentul copiilor) 
(evaluare comparativ ); selecteaz  i exclude anumite domenii ale înv rii mai greu de evaluat: atitudini, 
comportamente, tr s turi de personalitate; este centrat  pe cuno tin e. 

În schimb, evaluarea modern  este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor, nu este 
un scop în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative; 
pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec ii de valoare; acord  preponderen  func iei 
educative a evalu rii; încearc  s  devin  o interoga ie global , preocupat  de promovarea aspectului uman 
în general; acoper  atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii colare; se 
ocup  atât de rezultatele colare cât i de procesele de predare i înv are pe care le implic ; se constituie 
parte integrant  a procesului didactic, nu mai este privit  din exteriorul acestuia. 

De semenea evaluarea modern  dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back pentru elev; tinde s  
informeze i personalul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra 
eficien ei activit ii didactice; î i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de 
înv are, de interven ie formativ ; devine un proces continuu i integrat organic procesului de instruire; 
evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului înv rii, în vederea amelior rii 
sau reorganiz rii acesteia; evalueaz  copiii în raport cu o norm , cu criterii dinainte formulate; solicit  o 
diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor i cre terea gradului de adecvare a acestora la situa ii 
didactice concrete; centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen  pe cele 
negative; ofer  transparen  i rigoare metodologic ; caut  s  aprecieze i eficacitatea ansamblului de 
procese care trebuie s  conduc  la înv are. 
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Un profesor poate pune în practic  toate teoriile înv rii unei limbi str ine în fiecare zi dar niciodat  

nu va ti cu siguran  ce impact au avut acestea pân  ce nu va avea loc o m surare sistematic  a achizi iei 
de cuno tin e noi a elevilor. Ce este acela un test? Fie c  realiz m sau nu, noi, oamenii, test m în fiecare zi 
aproape fiecare efort cognitiv pe care îl facem. Atunci când citim o carte, ascult m tirile la televizor sau 
preg tim masa, noi test m ipoteze i facem judec i. De fiecare dat  când încerc m ceva- fie c  este o nou  
re et  culinar  sau o nou  pereche de pantofi – noi test m.  

Formul m o judecat  cu privire la ceva pe baza unui comportament. Elevii care înva  o limb  str in  
î i testeaz  noile achizi ii aproape de fiecare dat  când vorbesc. Profesorii testeaz  de asemenea, informal 
i intuitiv, la fiecare contact cu elevii. Pe m sur  ce un elev vorbe te, scrie sau indic  în elegerea unui text 

citit sau audiat, profesorul poate oferi o evaluare cu privire la cuno tin ele dobândite i conform acestei 
judec i poate deduce o anumit  competen  a elevului. Testarea  informal  orientat  c tre clas  este o 
activitate comun  i zilnic  în care profesorii se implic  aproape în mod intuitiv.  

Un test, în cuvinte simple i mai pe scurt, reprezint  o metod  de a m sura abilit ile sau cuno tin ele 
unei persoane într-un anumit domeniu. Defini ia con ine componentele principale ale unui test pentru c , 
în primul rând, testul este o metod . Exist  un set de tehnici, proceduri , itemi de testare , care constituie un 
instrument complet. i aceast  metod  implic  o activitate atât din partea celui care testeaz  cât i din partea 
celui care este testat. A a cum precizeaz  defini ia de mai sus testul este un instrument cu scop de m surare.  

Test rile informale pe care le întreprindem, ca profesori, în fiecare zi, în clas  sunt dificil de 
cuantificat, îns  test rile formale implic  o serie de tehnici care sunt alese cu grij  iar cuantificarea este 
foarte important  pentru c  astfel un profesor poate avea dovada unui progres de la începutul anului colar 
i pân  la momentul test rii. Un test trebuie s  m soare de asemenea abilitatea sau cuno tin ele- mai exact 

competen e.  

A a cum un test pentru ob inerea carnetului de conducere presupune testarea comportamentului 
oferului într-un anumit moment i context i îi ofer  persoanei care testeaz  oportunitate s  m soare 

competen a general  de a conduce o ma in  i de a formula o judecat  în aceast  privin , a a i un test de 
în elegere a unui text la prima vedere poate con ine o serie de întreb ri care s  urmeze unui paragraf sau 
dou , ceea ce reprezint  o mic  mostr  a comportamentului general de citire a unui text la prima vedere 
pentru elev. Conform acelor rezultate ale testului examinatorul poate deduce un anumit nivel de competen  
general  pentru citit.  

Pentru ca un test s  fie unul bun, reu it, trebuie s  respecte urm toarele cerin e: s  aib  un caracter 
practic, veridicitate i validitate. 

Caracterul practic 

Un test trebuie s  fie practic – s  se încadreze în limitele financiare, constrângerile legate de timp, 
u urin a cu care acesta se administreaz , se evalueaz  i interpreteaz . Un test care dureaz  câteva minute 
pentru un elev s  îl termine dar profesorului îi ocup  ore pentru a-l corecta nu este practic pentru un num r 
mare de persoane examinate i o singur  persoan  care s  evalueze i s  ofere rezultatele într-un timp scurt. 
Sau de exemplu un test care poate fi evaluat doar de c tre un calculator nu este practic dac  testul are loc 
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la o distan  considerabil  de cel mai apropiat calculator. Testarea i predarea sunt interconectate a a c  
profesorii trebuie s  reu easc  s  fac  interpret ri clare i utile ale datelor din teste pentru a putea în elege 
elevii mai bine. Un test care este prea complex sau prea sofisticat poate s  nu fie de folos cu adev rat unui 
profesor în activitatea sa la clas . 

Veridicitatea 

Un test veridic este un test care este constant i demn de încredere. Dac  un profesor d  acela i test 
la aceea i materie în dou  ocazii diferite, testul în sine ar trebui s  produc  rezultate similare pentru c  ar 
trebui s  aib  veridicitate.  

Validitatea 

Cel mai complex criteriu al unui test bun este pe departe validitatea deoarece reprezint  m sura în 
care testul chiar m soar   ceea ce are ca scop s  m soare. O testare valid  a abilit ii cititului, de exemplu, 
nu reprezint  o evaluare a unor cuno tin e dobândite anterior sau vederea 20/20 ci chiar m surarea i analiza 
abilit ii de a citi într-o limb  str in . A a c  apare întrebarea: cum putem stabili validitatea unui test?  

Validitatea poate fi stabilit  numai cu ajutorul observa iei i justific rii teoretice. Nu exist  o m sur  
final , absolut  i obiectiv  a validit ii. Trebuie s  punem întreb ri care s  ne ofere dovezi conving toare 
c  un test m soar  exact i suficient persoana testat  cu privire la un anumit obiectiv , scop sau criteriu.   

  

145



 

EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” Biled,                                                    
Gr dini a cu Program Prelungit Biled, Timi                                                

Profesor înv mânt pre colar: Iuga Mariana / Radu Manuela 

 
Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt i a oric rei situa ii de înv are, 

al turi de determinarea obiectivelor de organizarea con inuturilor, de obiectivele definite, de alegerea unei 
strategii didactice menite s  realizeze obiectivele propuse. Ea permite adaptarea unor decizii în vederea 
„regl rii, amelior rii, perfec ion rii continue a activit ii”. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea gr dini ei. 
În opinia lui Ausubel, ea este, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde urm torii 

pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea programului de realizare a 
scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programului. 

Prin evaluare se urm re te progresul copilului în raport cu el însu i i mai pu in o raportare la norme 
de grup. La nivelul înv mântului pre colar se acord  o aten ie sporit  evalu rii sub cele trei forme: 
evaluare ini ial , continu  i formativ , ac iune de cunoa tere a individualit ii copiilor din educa ia 
timpurie. 

 O parte important  a evalu rii o are evaluarea ini ial , care este realizat  la începutul unui program 
de instruire i vizeaz , în principal: identificarea condi iilor în care pre colarii pot s  se preg teasc  i s  se 
integreze op ional în activitatea de înv are, în programul de instruire care urmeaz . Are func ii diagnostice 
i prognostice, de preg tire a noului program de instruire. 

 
Avantajele evalu rii ini iale:  
 
- ofer  profesorului, cât i elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei 

existente ( poten ialul de înv are al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate i remediate) i a formula 
cerin ele urm toare; 

-  pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
a unor programe de recuperare 

 
Dezavantajele evalu rii ini iale: 
 
- nu permite o apreciere global  a performan elor elevului i nici realizarea unei ierarhii; 
- nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului 
 
Ausubel sublinia rolul i însemn tatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor, arfirmând: „ 

Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  cel mai 
mult înv area, sunt cuno tiin ele pe care elevul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el stie i 
instrui i-l în consecin .”(Ausubel D, Robinson, 1981) 

Pentru c  nu exist  un set unitar de probe de evaluare, selectarea probelor de evaluare sau conceperea 
lor  trebuie s  se fac  cu mult  responsabilitate,consultând bibliografia de specialitate i Curriculum-ul în 
vigoare. Copiii nu trebuie s  simt  c  trec printr-o etap  de evaluare, nu trebuie s  se exagereze cu prea 
multe probe sau prea dificile. 
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Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea unei diversit i de 
instrumente adecvate scopului urm rit, o modalitate de a verifica gradul de realizare a obiectivelor 
educa ionale urm rite.  

Putem aminti urmatoarele metode de evaluare tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice . 
Principalele metode moderne de evaluare care sus in individualizarea actului educa ional prin 

sprijinul acordat elevului, sunt: 
- observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului: ofer  educatoarei informa ii 

despre copii, privind perspectiva capacit ii lor de ac iune i de rela ionare, despre competen ele i abilit ile 
de care dispun în mod direct, fiind o metod  eficient ; 

- investiga ia; 
- proiectul; 
- portofoliu; 
- autoevaluarea;  
Copilul poate fi observat în mediile lui fire ti: în timp ce se joac  singur, cu un coleg sau în grup, în 

timpul jocului liber, în timpul activit ilor, în timpul mesei, la sosirea sau la plecarea din gr dini , în diferite 
situa ii. Nu trebuie s  evalu m numai aspecte care privesc latura cognitiv  (dac  num r , dac  tie poezii, 
dac  cunoa te culorile, dac  tie despre pove ti, etc.). 

În urma evalu rii ini iale ob inem informa ii diferite despre nivelul de dezvoltare a fiec rui copil, dar 
nu trebuie eticheta i sau împ r i i pe categorii. Copilul nu trebuie s  se simt  frustrat sau s  î i formeze o 
imagine de sine negativ . Sunt copii care tiu s  danseze, s  cânte, s  picteze, s  re in  u or poezii,iar al ii 
sunt buni la jocurile logice, ori de memorie etc.  

Ursula chiopu ne demonstreaz  c  „Nici o perioad  a dezvolt rii psihice umane nu are caracteristici 
atât de numeroase, explozive, neprev zute pe perioada pre colar ”. ( chiopu U., 1997). 

Aprecierea rezultatelor constituie aspectul cel mai important al evalu rii, oferind posibilitatea de a 
culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, precum i date despre nivelul de 
cuno tiin e i deprinderi ale acestuia. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului este important  în pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia este foarte rapid  i diversificat , iar educatoarea trebuie s - i adapteze activitatea 
la particularit ile copiilor.  
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Evaluarea între online i tradi ional 
 
 

prof. Radu Maricica 
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Evaluarea colar  este un proces  prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  informa ii utile, 

permi ând luarea unor decizii ulterioare. Actul evalu rii presuppune dou  momente relativ distincte.: 
m surarea i aprecierea rezultatelor colare.  

In contextul globaliz rii, dar i în contextul pandemiei actuale, când suntem for a i de împrejur rile 
existente în via a noastr  s  apel m la un înv mânt la distan  prin intermediul calculatorului i al 
internetului, iat  suntem nevoi i s  cunoa tem o alt  fa et  a înv mântului. De aceea adaptarea la 
înv mântul online trebuie s  se produc  rapid cu resurse la îndemân , studiate într-un timp scurt printr-o 
munc  asidu  cu rezultate pe m sur . Evaluare este una dintre componentele importante ale procesului de 
înv mânt, ultima verig  care încheie un proces de stabilire a unor scopuri pedagogice, a unor obiective 
m surabile, a proiect rii programului de realizare a scopurilor, de masurare a rezultatelor aplic rii 
programelor. 

Instrumentele de evaluare existente sunt formative sau sumative. Mijloacele de evaluare formativ  
sunt chestionarele, sarcinile de lucru i discu iile din clas  pe care profesorii le folosesc pentru a evalua. 
Modalit ile de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, semestru, 
unitate de înv are sau an colar. Ca instrumente online la îndemân , profesorii pot accesa i utiliza în 
evaluarea cuno tin elor elevilor lor câteva programe, site-uri, aplica ii sau platforme create pe internet: 
wordwall, quizlet, learningapps,  quizizz, geogra.ro, google classroom, google jamboard, google forms, 
kahoot, wordwall, prezi, animaker, etc.  

Toate aceste modalit i de a evalua elevii în diverse forme atractive transform  evaluarea clasic , în 
care elevul adopt  o atitudine dorit  de profesor, într-o atmosfer  rigid  care inhib  elevul, într-o form  de 
evaluare relaxat , interactiv  i creativ , în care chiar elevul poate fi profesorul, cel care realizeaz  testul 
de evaluare, pune întrb rile i il responsabilizeaz  mult mai mult. In plus, evaluarea este f cut  pe „un 
teren” familiar elevului, deoarece genera iile actuale sunt obi nuite cu gadgeturile i cu lucrul pe calculator 
mai mult poate decât adul ii.  

O resurs  foarte atractiv  ce poate fi folosit  în evaluare la clasele primare este Wordwall. Dar ce este 
aceast  platform ? 

Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activit i atât interactive, cât i imprimabile. Cele mai multe 
dintre abloanele noastre sunt disponibile atât în versiunea interactiv , cât i imprimabil . 

Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tablet , telefon 
sau tabl  interactiv . Pot fi redate individual de c tre elevi sau coordonate de profesori, iar elevii ajung pe 
rând în fa a clasei. 

Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau desc rcate ca fi ier PDF. Ele pot înso i activit ile 
interactive sau cele independente. 

 
Câteva caracteristici generale ale platformei se pot g si chiar în prezentarea acesteia:  
 
 crearea de resurse dup  tipare date 
 schimbarea tiparelor compatibile, f r  a relua construirea jocului 
 posibilitatea de a edita o resurs  public  creat  de altcineva 
 posibilitatea de a alege teme i op iuni de personalizare a resursei 
 permite crearea de sarcini de lucru atribuite elevilor 
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 permite publicarea resursei, fiind vizibil  i altor profesori/creatori de con inut educa ional 
 permite modul de multiplayer – atunci când pe aceea i resurs  intr  mai mul i elevi, fiecare de pe 

dispozitivul propriu 
 
 
Bibliografie:  
 
https://wordwall.net/ro/features 
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Evaluarea în mediul online - provoc ri 

Prof. înv mânt primar Radu Oana Maria 
coala Gimnazial , comuna Bude ti, jude ul Vâlcea 

 

 
Evaluarea reprezint , al turi de predare i înv are, o component  opera ional  fundamental  a 

procesului de înv mânt. Ea constituie elementul reglator i autoreglator, de conexiune invers , prin 
sistemul de înv mânt privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corela iilor sistemice dintre predare-
înv are-evaluare, evaluarea ne informeaz  despre eficien a strategiilor i metodelor, de predare-înv are 
dar în acela i timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor opera ionale i a m surii în care acestea se 
reg sesc in rezultatele colare.1 

La nivel interna ional, re eaua informatic  a deschis calea pentru predare i înv are. 
Înv area online înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale i schimb  modurile în care profesorii 

î i desf oar  activitatea educa ional . Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c  elevii vor putea 
înv a ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au înv at. 
Responsabilitatea înv rii îi revine acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, motivat i s  
înve e prin descoperire. Instruirea online este mai eficient , mai convenabil  i mai flexibil  atât pentru 
elevi, cât i pentru profesori, dar trebuie subliniat faptul c  tehnologia trebui utilizat  pentru a facilita 
predarea i a promova înv area.  

În momentul când profesorii selecteaz  metodologiile de instruire i includ înv area online ca 
mecanism de predare, ace tia trebuie s  reflecteze i asupra strategiilor de evaluare. 

Oportunitatea educa iei online aduce noi considera ii în evaluare. Evaluarea online este mai mult 
decât o simpl  testare a elevilor. Profesorii care utilizeaz  înv area online î i pot adapta activit ile de 
evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunit i elevilor i pentru a demonstra calitatea 
actului educativ. 

Principala utilizare a evalu rii online poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât 
sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai pu in pre uit  i utilizat  este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajeaz  independen a elevului i îi ajut  pe ace tia s  
dezvolte abilit ile necesare pentru o înv are autonom  ( i pe tot parcursul vie ii). 

 
Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare:  
 posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; 
 monitorizarea r spunsurilor elevilo; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evalu rile pot fi p strate i reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat. 

 
Evaluarea online utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în 

fa . Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i 
procesele de colectare i administrare.  

 

1 Stan Pan uru, Doina Cornelia P curar – Curs de pedagogie, partea a II a, Universitatea Transilvania Bra ov, Bra ov
1997
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Evaluarea online poate fi utilizat : 
 ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 
 Evaluarea online poate furniza: 
  flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
 o gam  larg  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

 
Înv area online necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva probleme. 

Lucrul în afara colii, departe de profesori i colegi, îi determin  pe elevi s - i asume responsabilit i mai 
mari dac  doresc s  reu easc  la cursurile online.  S-a incercat trecerea c tre abord ri mai centrate pe elev 
în ceea ce prive te predarea i înv area care încurajeaz  elevii s  fac  acest lucru. Se pare c  acest principiu 
ar trebui extins i la evaluare.  

Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încuraja i s - i administreze propria înv are i evaluare. Alte metode 
includ op iuni de discutare a activit ilor de evaluare, mod de prezentare, durat  a evalu rii i decizii 
referitoare la punctaj sau notare.  

Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea 
competen elor i a abilit ilor dorite. 

   
 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. Florea, N.M., Valorificarea evalu rilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 
 
 

Prof. înv. pre colar: Radu Rodica 
coala Gimnazial , Comuna Podenii Noi 

Structur  Gr dini a cu Program Normal Podenii Noi 
 
 

 
„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 

mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei;  
 Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                                   : probe scrise( fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

 

                                                                    : lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, 

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE

ALTERNATIVE
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jocurile didactice, de rol i serb rile; 
oberv rile directe / sistematice în timpul activit ii i înregistrarea; 
discu ii individuale; afi area lucr rilor; 
consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii experien iale; 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

 
Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  
 
Tipuri de portofolii:  
 
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.;  

 
În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 

reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. Printre metodele 
i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , se înscriu urm toarele:  

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

Valen ele formative ale metodelor alternative de
evaluare sunt urm toarele:

Ofer pre colarului posibilitatea de a ar ta ceea
ce tie într o varietate de contexte i situa ii,

permit profesorului evaluator s ob in puncte
de reper i s adune informatii asupra derularii

activitatii copilului i implicit a sa; pe baza acestor
informatii, educatorul î i fundamenteaz

judecata de valuare într o apreciere obiectiv a
achizi iilor elevilor si a progreselor inregistrate.

Ofer educatorului o imagine la zi
asupra performan elor copilului, dar si
o imagine exhaustiv asupra profilului

general al cuno tin elor copiilor.

Asigur o realizare interactiv a actului de
predare înv are, adapdat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev în parte, valorificând i stimulând
poten ialul creativ i originalitatea acestuia.

Exerseaz abilit ile practic aplicative ale
copiilor, asigurând o mai bun clarificare

conceptual i integrare în sistemul na ional
a cuno tin elor asimilate, care astfel devin

operationale.
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Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii,’’ astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  
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Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 

EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  

  

154



 
 
 

Evaluarea în înv mânt între online i tradi ional 

 

 

Prof. Înv. Pre colar, R ducan Venu a Gra iela 

 
 

Activit ile didactice în gr dini  au reprezentant, înc  de la începuturi, una dintre activit ile 
didactice care au urm rit dezvoltarea intelectual  a copiilor, bazându-se pe antrenarea acestora în procesul 
didactic, pe stimularea implic rii lor directe i antrenate în activitate. Operând cu concepte care determin  
pre colarii s  fac  primul pas în procesul de trecere de la concret la abstract, evalu rile activit ilor didactice 
au fost nevoite s  se adapteze capacit ilor i caracteristicilor pre colarit ii. Ele au adoptat acele forme de 
organizare, metode i mijloace care au exploatat aceste tr s turi, i care reu esc s  conduc  pre colarul spre 
atingerea obiectivelor propuse, dar mai ales spre formarea i dezvoltarea intelectual  i comportamental  a 
celor mici. 

În prezent, scopul evalu rilor ini iale, formative, sumative este acela de însu ire a conceptelor 
specifice vârstei, de dezvoltare a opera iilor gândirii, a capacit ii de creare i rezolvare de probleme, de 
formare a unei personalit i creative, imaginative, deschise spre nou, spre cooperare, de stimulare a 
interesului copiilor fa  de activit ile din gradini . Concret, în transmiterea cuno tin elor i la baza însu irii 
lor va sta principiile didactice, metodele clasice îmbinate cu cele moderne i procedee care s  diversifice i 
s  creeze momente, secven e în cadrul activit iilor, care s -i atrag  pe copii, s -i stimuleze pentru 
activit ile de înv are. 

Din analiza metodelor rezult  c  fiecare prezint  însu iri distinctive avantaje i dezavantaje care 
conduc în mod logic la complementaritatea acestora; fiecare dintre metodele utilizate sunt benefice pentru 
evaluarea unor tipuri de rezultate dar trebuie adaptate contextului în care sunt utilizate cu referire la v rsta 
pre colarului, obiectivele, natura con inuturilor verificate, tipul de decizie ce urmeaz  a fi luat . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  
cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care evaluarea o determin , s  le integreze, s  m reasc  
încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative, îi sus ine interesul pentru 
cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area, contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la 
stimularea tendin ei de autoafirmare, contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia. Toate aceste 
func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i se actualizeaz  
diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare nu îndepline te 
toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai pu in, în toate 
situa iile de evaluare. 

Activitatea educativ  în gr dini  este complex  i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ.  Pre colarii trebuie evalua i unul câte unul, educatorul trebuie s  re in  ce a spus copilul, nu se 
poate relua corectarea ca în lucr rile scrise. De aceea o evaluare corect  se face prin prezen a fizic  în 
gr dini . 

Copiii au o alt  disponibilitate dac  în eleg c  gr dini a este online care este tot o adaptare, ca i 
începutul de gr dini , a a c  totul trebuie abordat treptat, în func ie de vârst . Durata trebuie s  fie legat  
de cât timp se poate concentra un copil la diferite vârste. Pân  s  intre în online, copilul trebuie preg tit 
exact a a cum este preg tit atunci când merge la gr dini . S  se trezeasc  la timp, s  î i fac  rutina de 
diminea , s  m nânce micul dejun. Atât p rin ii cât i educatorii trebuie s  în eleag  c  experien a este 
centrat  pe copil i trebuie urm rit interesul acestuia. 
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Nevoile de baz  ale copiilor de la fiecare vârst  trebuie avute mereu în vedere atunci când structur m 
evalu rile online. Evalu rile online vor fi foarte interactive, folosind toate resursele disponibile în mediul 
online, sunt un fel de joac , ca i la gr dini , pentru c  astfel înva  copiii cel mai bine. Planificarea ar 
trebui realizat  în avans i transmis  p rin ilor la începutul fiec rei s pt mâni, pentru a putea fi preg ti i cu 
materialele i tot ce este necesar. Copiii pot fi împ r i i în mai multe grupe dac  exist  aceast  posibilitate.  

Dac  p rintele va în elege importan a experien ei de predare - evaluare, fie ea i online, atunci va 
putea s  ofere copilului sprijin i s  îl sus in  în procesul de înv are. P rin ii au r spuns întotdeauna „ 
prezent” la educa ie. P rin ii pot explora împreun  cu copiii diferite platforme, instrumente online i astfel 
înv area se petrece i la adul i. 

Confortul e crescut fiind într-un spa iu personal, copiii au mai  mult timp de odihn , nu trebuie s  se 
mai trezeasc  foarte de diminea  pentru a lua mijloc de transport colar, se reduce din gradul de oboseal . 
Înv area exist  i în online, iar pentru gr dini e, profesori, p rin i i pre colari înseamn  doar noi ferestre 
c tre educa ie. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salveaz  timp i energie, captându-
se u or aten ia pre colarilor. Evaluarea online la vârst  timpurie este despre a înv a s  fim altfel, s  cre m 
emo ie pentru ca la final s  cre m o poveste.  

Experien a online este despre a înv a s  evalu m i altfel prin: jocuri online, jingsawplanet, creatore 
online. Internetul este foarte util în înv are, atât a celor mici, cât i a celor mari. Pentru cei mici tehnologia 
este foarte atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o motiva ie puternic  pentru a o utiliza în mod 
eficient. 

Evaluarea online este posibil  dar ineficient , fapt pentru care rezultatele ob inute de  multe ori nu 
reflect  realitatea.  
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Strategii de evaluare în gr dini  

Prof. înv. prescolar: Raducu Anca Mihaela 
Gradinita cu program prelungit nr. 1 Dragasani, Judetul Valcea 

 

 

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

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu 
este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. 

Activitatea educativ  în gr dini  este complex  i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare: 

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Evaluarea formativ  are implica ii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât i în cea a 
copilului. Func ia diagnostic  i prognostic  sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va înv a mai eficient dac  beneficeaz  de rezultatele 
evalu rii, i le asum  par ial ca autoevaluare, dac  în elege semnifica ia evalu rii. Este o evaluare continu , 
ea evit  ruperea procesului de înv are sau reluarea unor trasee lungi (gre it parcurse), printr-o înv are 
con tient  de obiectivele, desf urarea i rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zis  nu este 
îns  nci posibil , nici necesar . Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informa ii ce se evalueaz , 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activit ii, posibilit ile 
celui educat. 

Evaluarea este necesar  dup  fiecare secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dac  cere un consum mare de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are sau care 
se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Constat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora. 

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal . 
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Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ).  

Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r  exerci iu prealabil. Pentru 
autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci când pre colarul se 
autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 
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Evaluarea online în înv mântul primar                                                  
(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea evalu rii ) 

LICEUL TEHNOLOGIC RO IA DE AMARADIA 
ÎNV TOR: R ducu Cornelia Sebastia 

CLASA: CP i a IV – a, Nivel: primar 
 
 

 

Evaluarea – defini ie 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor.  

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

„A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Ce metod  a fost de succes? 

Planificarea i proiectarea evaluarii online precum i crearea unor materiale interactive de calitate  
necesit  o aten ie deosebit  din partea profesorului.  

O evaluare eficient  i de calitate care ofer  o imagine clar  asupra progresului i nevoilor de 
interven ie ale elevilor poate reprezenta o adev rat  provocare. 

Din fericire, exist  o mul ime de instrumente de evaluare online, platforme i aplica ii, care îl 
ghideaz  pe elev c tre dobândirea competen elor, iar profesorului îi arat  cum îl poate sprijini pe elev pentru 
atingerea obiectivelor de înv are.  

Instrumentele de evaluare pe care le-am utilizat la clasa a IV-a pot fi aplicate cu succes la toate 
disciplinele i urm resc, în principal, în elegerea conceptelor din lec ie, captarea aten iei i interesului 
elevului, progresul i nevoile de interven ie ale elevilor. 

 
GOOGLE FORMS este o aplica ie de creare i administrare de evaluare pe baza chestionarelor online 

ce ofer  rezultate în timp real.  
Pentru a accesa Google Forms este nevoie doar de un email Google (Gmail sau cu domeniul colii). 
Pentru a concepe un test accesa i adresa de email, apoi Google Drive, New Document i alege i 

Google Forms.  
 
Denumirea metodei de succes : chestionar geografie 

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

Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt: utilizarea comunic rii prin computer ca 
mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alc tuirea i predarea 
de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri cu r spuns de tipul alegere 
multipl  i quiz-uri. 
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Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
 teme scrise; 
 participarea la discu ii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; 
 quiz-uri i întreb ri online; 
 activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

 
Tehnici i strategii aplicate pentru realizarea evalu rii online  

Am identificat urm toarele avantaje ale utiliz rii testelor din cadrul platformei Quizizz: 

 - Testele sunt u or de realizat i con in mai multe tipuri de itemi  

- Participan ii pot accesa platforma de pe orice dispozitiv  

- Se prime te feedback instant cu privire la r spunsurile corecte sau incorecte  

- Interfa a este atractiv  i are incluse mai multe variante muzicale; 

În concluzie, de la simpla verificare a cuno tin elor acumulate de c tre elev i notarea lor de c tre 
învatator s-a ajuns la extinderea ac iunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de  
înv mânt, asupra proceselor  de instruire, a durabilit ii cuno tin elor  elevului,  a  calit ii curriculumului  
colar  i  a preg tirii personalului didactic. 

 

Bibliografie: 

C., Cuco , Pedagogie, Ia i, Editura Polirom 

Nicola I.- Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253 
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EVALUAREA INTERDISCIPLINAR  A PRE COLARILOR PRIN JOC 

 

Prof. înv. presc. R ducu Costinela,                                                        
Gradini a nr. 232, Bucure ti 

 
În contextual reform rii înv mântului, evaluarea a dobândit un accentuat rol dinamic în cadrul 

procesului complex de predare-înv are-evaluare, deoarece realizeaz  un feedback continuu între 
componentele acestui proces. A adar, pe lâng  func iile de m surare, de diagnosticare i de prognozare, 
activit ii de evaluare i se atribuie, poten at acum, func ia de reglare a demersului didactic. Acest lucru a 
determinat educatoarele s  elaboreze i s  pun  în practic  modalit i i forme cât mai eficiente de realizare 
a evalu rii, prin care s  surprind  cât mai fidel, sub aspect desriptiv, rezultatele acesteia, respective s  
oglindeasc  clar performan ele pre colarului în raport cu obiectivele stabilite. 

Pentru c  acum se lucreaz  tot mai mult abordând con inutul din perspectiv  interdisciplinar , 
multidisciplinar , transdisciplinar , modular este necesar ca i evaluarea s  se fac  abordând con inutul tot 
din acelea i perspective. 

În vederea realiz rii unui înv mânt modern s-a impus o organizare a procesului instructiv-educativ 
care s  exprime trecerea de la centrarea activit ii pe ceea ce trebuie s  fac  educatoarea, la precizarea i 
analiza a ceea ce trebuie s  fie capabil s  fac  un copil în urma instruirii. Pentru aceasta „a ti s  fac ”, „a 
sti s  în eleag ” înseamn  s  stabileasc  rela ii între diferite domenii de cunoa tere, ori verificarea acestor 
capabilit i ale copilului presupune o abordare interdisciplinar  a activit ii de evaluare. Pentru 
implementarea cu succes a acestei forme de activitate, s-a utilizat jocul, în tripla sa calitate, de metod , 
mijloc i procedeu didactic, justificându-se utilizarea pentru activitatea pe care o exercit  fa  de copii. 

În acest context este necesar ca mai întâi educatoarea s  cunoasc  ce este evaluarea, cum se realizeaz  
aceasta i care sunt avantajele evalu rii interdisciplinare prin joc. Avantajele acestui tip de evaluare, pot fi 
privite prin prisma celor doi colaboratori ai demersului didactic: pre colarul i educatoarea. 

Pentru pre colari avantajele evalu rii interdisciplinare se concretizeaz  prin: 

 dezvoltarea creativit ii; 
 dezvoltarea opera iilor gândirii; 
 consolidarea deprinderilor de exprimare corect , con tient  în propozi ii; 
 dezvoltarea aten iei voluntare, a spiritului de echip  i de competi ie; 
 dezvoltarea abilit ilor în rezolvarea de probleme; 
 dezvoltarea abilit ilor aplicative; 
 dezvoltarea gustului estetic i a comportamentelor civilizate; 
 cultivarea interesului i a pl cerii de a se juca înv ând i de a înv a jucându-se. 

Pentru educatoare, înv area interdisciplinar  prin joc reprezint  o bogat  surs  de date privind atât 
dezvoltarea pre colarului din punct de vedere formativ i informativ, cât i calitatea activit ii didactice 
desf urate.  

Educatoarea î i pune astfel amtrenta asupra tuturor opera iilor evalu rii prin propria- i personalitate, 
se inplic  activ stabilind regulule jocului, elementele de joc, se transpune uneori într-un serios concurent, 
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conduce jocul, pentru ca apoi, cu obiectivitate si corectitudine, s  stabileas  câ tig torii, ofer  recompense 
si îi aplaud  pe înving tori. 

Organizând activit i în acest mod, noi, educatoarele, ne-am convins c  interdisciplinaritatea este o 
condi ie sune-qua-non a muncii cu copiii pre colari, ea permi ând o abordare larg  i sistematic  a 
cuno tin elor.  

Nevoia avid  de cunoa tere i l rgirea orizontului informational al copilului pot fi satisf cute doar 
integrand noile cuno tin e, în mod activ, în sistemul cuno tin elor extinse în prealabil. 

 

Bibliografie: 

1. Revista înv mântului pre colar nr 3/2007 

  

162



 

Evaluarea-modern sau tradi ional? 

R dulescu Cristina Renata 

Evaluarea colar  este  actul prin care – referitor la o presta ie oral , scris  sau practic – se formuleaz  
o judecat  prin prisma unor criterii. Evaluarea i notarea colar  alc tuiesc o modalitate de codare numeric  
– înso it  de aprecieri calitative – a rezultatelor ob inute de elevi, servindu-se de scara de la 1 la 10. Prin 
evaluare se în elege m surarea i aprecierea cantitativ  a efectelor înv rii colare. 

În sistemul modern de înv mânt, evaluarea nu trebuie s  fie strict doar la sfâr itul unei lec ii sau a 
unui capitol. Ea poate s  înso easc  lec ia, momente din lec ie sau din activitate. Important este s  apel m 
la diverse tipuri de evaluare, în func ie de ceea ce inten ion m s  ob inem de la elevi.  

Voi prezenta cum se poate realiza o evaluare modern  la o lec ie de la disciplina Limb  i comunicare, 
clasa a III-a, la unitatea de înv are: Toamna, titlul lec iei ,,Pui orii” de Emil Gârleanu.  

Procedee de instruire 
 

Înainte de lec ia 1, voi expune la biblioteca din clas , c r i de beletristic  despre anotimpuri, în general 
i despre toamn  mai ales, scrise de scriitori români, care pot fi utile pentru elevi pe parcursul investiga iei 
i a desf ur rii lec iilor. 

LEC IA 1 
 
Prima or  este o lec ie de acomodare în care se face o scurt  prezentare a unit ii ce urmeaz  a fi 

parcurs  i se explic  elevilor care sunt obiectivele înv rii i cerin ele de lucru pentru a în elege cât mai 
clar ceea ce se a teapt  de la ei la finalul unit ii.     

Le voi prezenta elevilor un scenariu în care un zmeu a furat Prin esele anotimpuri i acestea, inute 
captive, au transformat natura într-un haos.    

Se va realiza un Brainstorming  (ciorchine) pentru a se colecta informa iile pe care le de in deja elevii 
despre anotimpul toamna. Se completeaz  o diagram  tiu-Vreau s  tiu-Am înv at pentru preg tirea 
noilor activit i de înv are.  

Le  prezint elevilor  prezentarea Power Point Cine e toamna? pentru a putea evalua cuno tin ele 
acestora  referitoare la anotimp, ca subiect artistic pentru scriitori dar i pictori celebri. Dup  audierea/citirea 
textului ,,Pui orii”, de Emil Gârleanu, elevii sunt invita i s  descopere semnele caracteristice anotimpului 
toamna, imagini artistice, vizuale, auditive, culori specifice dac  ar reda totul într-un desen. Pentru a 
încuraja gândirea i investiga ia de-a lungul lec iei, elevii vor fi împ r i i în grupuri de 5 i vor consemna 
informa iile lor despre ce au înv at în fi a de lucru de tip chestionar, apoi se discut  cu întregul grup, 
înregistrând ideile grupului într-un tabel. Folosesc r spunsurile elevilor pentru a facilita o discu ie pe tema  
plec rii p s rilor c l toare ca semn specific anotimpului toamna. De asemenea, elevii pot folosi fi a de luat 
noti e i citate pentru a consemna informa ii. Organizez conferin e pe perechi pe tot parcursul unit ii pentru 
ca elevii s  primeasc  feedbeck pe m sur  ce lucreaz . 

Dup  ce elevii descoper  rela ia dintre anotimp i semnele caracteristice acestuia, pe grupe de câte 5 
vor prezenta informa iile în fi a de tip Explozie stelar  care îi determin  s  investigheze i s  emite gânduri 
i idei. Tot pe grupe vor completa fi a de grup Ce e toamna?  care le u ureaz  scena preg tirii ez torii 

literare la care îi vor invita pe p rin i i pentru care trebuie s  preg teas  un afi  i un jurnal al expresiilor 
lunilor toamnei.  
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LEC IA 2 
 
Pe m sur  ce elevii avanseaz  cu investiga ia i descoper  importan a anotimpului toamna în Roata 

anotimpurilor, vor aborda i vor r spunde la întreb rile esen iale, de unitate i de con inut cu ajutorul H r ii 
conceptuale care le permite s    realizeze contextual textul epic. Se au vedere autorul i titlul textului, 
ac iunea- descriere pe scurt, personajele redate prin simbol. 

Elevii analizeaz  datele legate de anotimpul toamna, de la toate grupele, i formuleaz  concluzia 
referitoare la acesta în ciclul anotimpurilor.  

       
Pot fi puse întreb ri de genul: 
Ce ai înv at despre toamn ? 
Ce leg tur  are acest anotimp cu plecarea p s rilor? 
Ai putea fi i tu ca un pui or? 
Scrie i tu un text în care s  prezin i aceste  
     Pentru a se implica i mai mult în studiul artistic al anotimpului, elevii creeaz  prezent ri 

multimedia din perspectiva expresiilor artistice specifice fiec rei luni de toamn , inserând i desenele care 
vor constitui expozi ia, din ultima or , când sunt invita i p rin ii.  

      Prezent rile elevilor se fac pe trei grupe, respectiv a lunii septembrie, octombrie, noiembrie sub 
forma unor jurnale de c l torie. Voi împ r i grila de notare a prezent rii. 
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Voi discuta cerin ele proiectului i criteriile de evaluare înainte de a începe documentarea i 

prezentarea. Verific ca fiecare elev s  fie con tient de sarcinile pe care le are de îndeplinit. Împart o list  de 
verificare a prezent rii care s  ajute elevii s - i urm reasc  propriul progres pe m sur  ce lucreaz  la 
prezentare. 

O a patra grup  realizeaz  afi ul- invita ie la ez toarea literar  care se va desf ura în ultima lec ie.  
Elevii prezint  la ez toarea literar  jurnalul de c l torie al expresiilor lunilor de toamn , expozi ia 

de desene pe aceast  tem  i fac scurte dramatiz ri ale unor secven e din lec ie dar i a altor texte cu acela i 
con inut.  Pentru a confirma munca elevilor, pot fi invita i al i profesori, colegi de coal , personal al colii 
s  asiste.  
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Sub îndrumarea profesorului, elevii vor consemna date despre anotimpul Toamna i asem narea lor 
cu pui orii lui Emil Gârleanu într-un blog literar, unde vor scrie i sfâr itul povestirii ,,Povestea 
anotimpurilor”, când anotimpurile s-au reîntors în ordinea lor fireasc . O schi  a paginii blogului literar 
poate fi împ r it  pentru a ajuta elevii  s - i planifice i s - i structureze munca. 

 
În concluzie, blogul literar, jurnalul reflexiv, prezent rile multimedia reprezint  modalit i de 

evaluare la disciplina Limb  i comunicare, implicând totodat  metode activ-participative, colaborarea i 
lucrul în grup. 
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Avantajele i dezavantajele evalu rii în gr dini  

Prof. pt. înv. pre colar: R dulescu Delia Ileana,                                             
Gr dini a cu P. P. „Voiniceii”, Craiova 

 

 

Evaluarea reprezint  un element esen ial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic s  
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de înv mânt precum i progresul oferind, 
astfel, o baz  tiin ific  pentru ac iuni ameliorative în perspectiva proect rii de noi obiective. 

 
Avantaje: 

Evaluarea ini ial :  
-ofer  profesorului cât i elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei 

existente (poten ialul de înv are al studen ilor, lacunele ce trebuiesc completate i remediate) i a formula 
cerinele urm toare; 

-pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
a unor programe de recuperare. 

 
Evaluarea formativ : 

-permite elevului s - i remedieze erorile i lacunele imediat dup  apari ia ei i înainte de declan area 
unui proces cumulativ; 

-ofer  un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 
-este orientat  spre ajutorul pedagogic imediat; 
-ofer  posibilitatea trat rii diferen iate (I. Cerghit); 
-dezvolt  capacitatea de autoevaluare la elevi; 
-reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat înv rii; 
-sesizeaz  punctele critice în înv are. 

 
Evaluarea sumativ : 

-rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea gre elilor la alte serii de cursan i; 
-permite aprecieri cu privire la presta ia profesorilor, a calit ii proceselor de instruire, a proramelor 

de studii; 
-ofer  o recunoa tere social  a meritelor. 
 
Dezavantaje: 

Evaluarea ini ial : 
-nu permite o apreciere global  a performan elor elevului i nici realizarea une ierarhii; 
-nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 
Evaluarea formativ : 

-“aplicarea acestei strategii de evaluare, foarte preten ioas , necesit  o organizare riguroas  a pred rii, 
competen  în precizarea obiectivelor, în stabilirea sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare” (Ioan. 
Cerghit); 

-“recursul la evaluarea formativ  este testul unei pedagogii a rigorii, a lucidit ii i a eficien ei” (I. 
Cerghit). 
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Evaluarea sumativ : 

-nu ofer  suficiente informa ii sistematice i complete despre m sura în care elevii i-au însu it 
con inutul predat i nici dac  un elev st pâne te toate con inuturile esen iale predate; 

-are efecte reduse pentru ameliorarea/reglerea i remedierea lacunelor, efectele resim indu-se dup  o 
perioad  mai îndelungat , de regul , pentru seriile viitoare; 

-deplaseaz  motiva ia elevilor c tre ob inerea unui rang mai înalt în ierarhia grupului, punând accent 
pe competi ie; 

-nu favorizeaz  dezvoltarea capacit ii de autoevaluare la elevi; 
-nu ofer  o radiografie a dificult ilor în înv are; 
-genereaz  stres, team , anxietate. 
 

Dup  obiectul evalu rii: evaluarea procesului de înv re (atât a achizi iilor cât i a procesului în 
sine); evaluarea performan elor (realizate individual, în grup sau de c tre grup); evaluarea a ceea ce s-a 
înv at în coal  sau a ceea ce s-a înv at în afara colii; 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum i 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele elevilor; în altele - de a determina nivelul achizi iilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat.  

Exist  situa ii în care se impune identificarea abilit ii elevilor de a executa ac iuni necesare pentru 
rezolvarea unei probleme specifice; în alte situa ii se urm re te ob inerea unor informa ii generale despre 
performan e în contextul dezvolt rii preconizate i al devierilor posibile. În sfîr it, profesorul are nevoie de 
o în elegere ampl , cuprinz toare a comportamentului elevului. 

Cerin ele enumerate pot fi executate prin utilizarea urm toarelor strategii de evaluare: evaluarea 
normativ , evaluarea criterial , evaluarea detaliat , evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostic . 
Dezvoltând interesul pentru autoevaluare, no iunea de evaluare se transform : 

Evaluarea formativ  = Evaluarea formatoare 

Evaluarea formativ  “realizeaz  o diagnoz  asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de înv are, 
depistând “lacunele în însu irea con inutului” i “dificult ile deînv are” (I.T. Radu, 2000). Ea presupune 
compararea rezultatelor cu obiectivele concrete/opera ionale ale activit ii de predare-înv are-evaluare, 
atât profesorul cât i elevul cunoscând care este stadiul progresului la înv tur  i care sunt m surile 
ameliorative ce trebuie adoptate, orientând desf urarea ulterioar  a secven ei de înv are. 

Evaluarea formativ , creeaz  lumin  asupra procesului de desf urat în clas , fiind centrat  pe 
interven ia profesorului c tre elev. Ea relev  r spunsuri din partea elevului, la interven ia profesorului. 
Evaluarea formatoare vine c tre elev i ini iativa îi apar ine. Dac  evaluarea formativ  faciliteaz  înv area, 
iar cadrul didactic orienteaz  i conduce elevul, în cadrul evalu rii formatoare ini iativa de înv are i 
implicit de evaluare apar ine elevului care reflect  asupra rezultatelor activit ii sale. Profesorul îi urm re te 
evolu ia, oferindu-i sprijin i îndrumare. 

Evaluarea formativ  nu garanteaz  de la sine c  elevul a înv at, deoarece vine din afara sa. Rolul s u 
prioritar este cel de reglare a activit ii cu ajutorul profesorului. 

Evaluarea formatoare este mult mai eficient  pentru c  vine din propria ini iativ  a celui care înva  
i se implic  în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporindu i în acela i timp capacit ile de 

autoevaluare. Pentru acesta este necesar ca profesorul s  de in  o serie de tehnici prin care s -i înve e pe 
elevi s  înve e, modalit i prin care elevul s  se simt  activ i s - i poat  evalua propriile activit i.  

Evaluarea formatoare are rol de reglare i autoreglare a activit ii cu sprijunul ambilor parteneri ai 
ac iunii educa ionale, îl ajut  pe elev s  înve e cerându-i s  anticipeze. Obiectivelor de reglare pedagogic , 
de gestionare a erorilor i înt rire a reu itelor, obiective comune diferitelor modele de evaluare formativ , 
dispozitivul de evaluare formatoare le mai adaug  o exigen , care-l prive te pe elev reprezentarea corect  
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a scopurilor, planificarea prealabil  a ac iunii, însu irea criteriilor i autogestionarea erorilor.    Aceast  
abordare l rge te i mai mult conceptul de evaluare, în m sura în care tot ce are leg tur  cu construirea 
unui model personal de ac iune este considerat parte integrant  a evalu rii formative i obiectiv prioritar de 
înv are. 

Caracteristicile celor dou  tipuri de evalu ri, prezentate sintetic: 

Evaluarea formativ : 
-ini iativa îi apar ine profesorului; 
-profesorul intervine asupra elevului; 
-este exterioar  elevului, provenind din procesul didactic la care elevul nu are acces decât prin 

intermediul profesorului; 
-se repercuteaz  pozitiv asupra schimburilor dintre profesor i elev, din exterior. 

 
Evaluarea formatoare: 

-ini iativa apar ine elevului i este orientat  sau nu de c tre profesor; 
-izvor te din reflec ia elevului asupra a propriei transform ri, asupra propriei înv ri; 
-este sus inut  de motiva ia interioar  a elevului; 
-se repercuteaz  pozitiv asupra schimburilor dintre elev i profesor, din untru. 
 

Astfel, cadru didactic trebuie s - i îmbun t easc  practica evalu rii, alternând metodele i 
instrumentele de evaluare tradi ionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare 
(observarea sistematic  i direct  a elevului, investiga ia, interviul) i active (lucr ri de laborator, studiul 
de caz, jurnalul reflexiv, h r ile conceptuale). 

Evaluarea traditional  tinde s  fie tot mai mult înlocuit  cu evaluarea alternativ , dialogat , 
(“dialogical evaluation”) 

 

Bibliografie: 
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Metode i tehnici de evaluare în înv mântul primar 
 

Prof. înv primar R dulescu Maria Narcisa 
Scoala Gimnazial  Sl tioara 

 
 

 
Când vorbim de evaluare în înv mântul primar putem spune, f ra frica de a gre i, c  aceasta nu 

exist  cu adevarat în lipsa unei interac iuni, a unei rela ii interpersonale dasc l- colar. Evaluarea este o 
no iune generic  i frecvent , fiind folosit  cu multiple semnifica ii în diverse domenii. Cuvântul “a 
evalua” îndrum  spre multe alte cuvinte cu un rost asem n tor: a estima, a aprecia, a judeca, a m sura, a 
examina, a considera, a constata, a cânt ri, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a valoriza (sau 
devaloriza), a expertiza. 

Evaluarea în înv mântul primar st  la baza modelarii colarului, a direc ion rii acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un procedeu, este o opera ie complex , un 
tot unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective. Stabilirea obiectivelor i planificarea 
cursului ac iunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în înv mântul primar are valoare identic  cu 
a determina când evaluezi, sub ce form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute. 
Bineîn eles, la final, în func ie de concluziile rezultate, colarul î i va modifica preferin a de a folosi anumite 
stiluri i strategii de înv are (chiar dac  nu le con tientizeaz  în permanen ), iar înv torul î i va schimba 
strategia de planificare, de programare, de organizare, de coordonare a pred rii. 

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de ac iuni i procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare: 

 Evaluarea ini ial  sau predictiv  se realizeaz  la începutul unei activit i de instruire în scopul 
cunoa terii capacit ilor de înv are ale colarilor, a nivelului de preg tire de la care se porne te, a gradului 
în care sunt st pânite cuno tin ele i în scopul verificarii existen ei capacit ilor necesare asimil rii 
con inutului etapei ce urmeaz . 

 Evaluarea continu  sau formativ  se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derul rii unui proces, din momentul începerii i pân  la încheierea acestuia. Evaluarea formativ  
este un tip de evaluare capital pentru înv mântul primar, întrucat r spunde func iilor i satisface cerin ele 
pe care trebuie s  le aib  actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimb ri imediate i 
cu efecte pozitive în preg tirea colarilor.  

 Evaluarea cumulativ  sau sumativ  reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor colare 
i const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 

pedagogic. Evaluarea sumativ  se poate realiza în faza final  prin aprecierea rezultatelor la sfâr itul unui 
semestru sau an colar, la sfâr itul unui ciclu de înv mânt.  Ea  se realizeaz  prin verific ri punctuale pe 
parcursul programului i o evaluare global , de bilan  la sfâr itul unor perioade de activitate.  

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare i procedee de eviden iere a 
performan elor elevilor, dup  cum urmeaz : 

1. Metoda de evaluare oral  este una din cele mai r spândite i folosite metode, realizându-se printr-
o alternan  de întreb ri i r spunsuri, fiind folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial  i pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea oral  este o ac iune proprie, particular , special  situa iilor în 
care performan a trebuie manifestat , exprimat  prin comunicare oral . Ea implic  iscusin a, priceperea  de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a dialoga, de a identifica 
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sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronun ie clar  i corect .  

2. Metoda de evaluare scris  este un mijloc de înf ptuire a verific rii unui num r mare de colari într-
un timp limitat, oferind acestora posibilitatea s  gândeasc  i s  lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scris  pune la îndemâna colarilor mai emotivi 
sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite s - i prezinte toate cuno tin ele. În cadrul 
evalu rii scrise to i colarii sunt nevoi i s  r spund  unor întreb ri cu acela i grad de dificultate, ce verific  
acela i con inut, fapt ce favorizeaz  o mai bun  comparare a rezultatelor. Metoda de evaluare scris  este 
utilizat  sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); b) activitatea de munc  
independent  în clas ; c) lucrarea de control (anun at ); d) tema pentru acas ; e) testul. 

3. Metoda de evaluare practic  pune la dispozi ia colarilor ansa de a opera cu cuno tin ele teoretice 
însu ite, de a le aplica în diverse activit i practice, realizând în acela i timp i o evaluare a gradului de 
însu ire a priceperilor i a deprinderilor pe care le presupun activit ile respective.  

Este clar c  toate metodele i tehnicile de verificare prezint  avantaje i limite, plusuri i minusuri i 
c  nu se poate vorbi de o verificare complet  a realiz rii obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

 
Bibliografie: 
 

– Constantin Cuco , “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucure ti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucure ti, 2004. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

 

R du oiu Amira,                                                                       
coala Gimnazial  ,,Gheorghe Bibescu’’ Craiova 

 
 
 
Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. Pentru ca 
evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care to i participan ii 
sunt angaja i.  

Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai 
bine progresul elevilor, s  în eleag  i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii 
s  devin  mai eficien i, s  se auto-evalueze i s  se auto-direc ioneze. 

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

Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea 
uman , comunicarea, paradigmele de înv are i tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie s  de in  
competen e academice pentru con inutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, profesorii trebuie s  schimbe i modurile în care demonstreaz  
eficacitatea pred rii i înv rii. 

În mediul online, accentul se îndep rteaz  de profesor i permite o mai mare colaborare între elevii 
dintr-o clas . Interac iunea care are loc online imit  pe cea a unei discu ii în grup mic. Experien a 
educa ional  poate fi mai stimulatoare i poate favoriza mai mult gândirea critic  decât prelegerea 
tradi ional . În acest context, profesorii trebuie s  fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s  interac ioneze 
în comunicarea sincron  (prezen  simultan , în timp real, de exemplu, camere web) sau asincron  
(secven ial , pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discu ii). De asemenea, trebuie s  îndrume elevii 
care au dificult i în a utiliza tehnologia. 

Verificarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i 
de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La 
polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online 
este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite 
pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. Este foarte important dac  sarcinile i con inutul 
probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  
exploratorie.  

Avantajele sistemului de evaluare online: 
 Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor 

• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  
• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur  
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• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului 
• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane 
• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor 
• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 
Platforme online construite pentru examinare 
Google Forms 
Aceasta este una dintre cele mai populare metode de chestionare online. Modelul testului clasic din 

clas  este u or de adaptat în cadrul acestei aplica ii. Întreb rile pot fi gril , cu unul sau mai multe r spunsuri 
corecte, sau pot fi întreb ri cu r spuns liber. Se recomand  evitarea întreb rilor de tip gril  pentru c  cei 
pricepu i în ale tehnologiei pot vedea o parte din codul surs  al paginii web pe care se afl  formularul, i 
pot astfel viziona – înainte s  r spund  – variantele corecte presetate de evaluator. 

Kahoot! 
Este o platform  recomandat  pentru evaluarea rapid  a cuno tin elor (echivalentul testului “fulger” 

de la clas ). Întreb rile sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip gril  i cer, de obicei, r spuns în timp 
scurt (câteva secunde).  

Microsoft Teams 
Aceasta este o platform  creat  pentru meeting-uri online. Cele mai multe sisteme educa ionale au 

apelat la ea pentru organizarea cursurilor pe timpul pandemiei. În cadrul întâlnirilor de pe aceast  platform  
pot fi organizate sesiuni de examinare oral . Platforma ofer  i o tabl  virtual  cu ajutorul c reia 
participan ii pot fi evalua i în mod asem n tor cu clasicul “ie it la tabl ” din sala de clas .  

Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii 
rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei digitale.  

Folosind platformele online elevii înva  cu pl cere. Acestea pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e 
explicative foarte utile, probleme rezolvate în pa i, exerci ii cu grade diferite de dificultate i posibilitatea 
de testare pe no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mul i elevi de gimnaziu descoper  
eficien a platformelor online de înv are, a a cum este i ExamenulTau.ro, de pild . Aceste metode 
educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe 
elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. 

De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informa iile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc  pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Na ional . i 
în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea s - i 
verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia. 
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173



 

EVALUAREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR                                  
INTRE ON LINE SI TRADITIONAL 

 

Prof. înv. presc. RAFIROIU VIORICA 
 

 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im. 

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

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

În întreaga lume, universit ile, colegiile i colile trebuie s  î i preg teasc  profesorii pentru 
schimbare. Pe m sur  ce cultura societ ii noastre se schimb  ca r spuns la inova iile tehnologice, 
institu iile i profesorii trebuie s  se adapteze. 

Oportunit ile de înv are online i utilizarea resurselor educa ionale deschise i a altor tehnologii pot 
reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii i permit utilizarea mai eficient  a timpului 
profesorului. Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  oportunit ile de înv are fa  în 
fa  cu oportunit ile de înv are online.  

Gradul în care are loc înv area online i modul în care este integrat  în curriculum pot varia în func ie 
de coli. Strategia de combinare a înv rii online cu instruirea colar  fa  în fa  este util  pentru a adapta 
diversele stiluri de înv are ale cursan ilor i pentru a le permite fiec rui cursant s  studieze în ritmul 
propriu. 

Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 
i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai mai interesant i 

adaptat elevului digital. Astfel, se realizeaz  o personalizare a înv rii. Ast zi, elevii i profesorii 
beneficiaz  de resurse online gratuite i resurse online pl tite. Fiecare elev prefer  resurse diferite în func ie 
de subiectele de interes i de stilul de înv are.  

Profesorii i elevii doresc instrumente de bun  calitate care s  fie gratuite. Pentru a ajuta colegii s  
g seasc  cele mai bune resurse online care s  le u ureze via a, prezint o list  de mai multe link-uri utile 
care ofer  ceea ce au nevoie pentru o lec ie bun . 
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Înv area prin Internet 

Înv area prin Internet poate fi definit  ca o form  de înv mânt în care se prezint  studen ilor un 
con inut de instruire prin Internet. De aceea, condi ia de baz  impus  participan ilor în procesul de înv are 
este posedarea unui calculator i o conexiune la Internet. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se folose te în educa ia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc a a-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de con inut educa ional pe un server 
Web, crearea de re ele de comunicare între participan ii la procesul de educa ie, de înv are i de gestionare, 
permi ând testarea independent  a cuno tin elor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web i WBT-Web based training-ul se face pe baza  public rii con inutului 
pentru înv area pe site-ul institu iei de înv mânt. Avantajele acestei metode de distribuire de materiale 
didactice sunt urm toarele: distribuirea mai rapid , prin accesarea www cursan ii pot intra în posesia 
materialelor didactice, este posibil  inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate fi folosit de 
c tre una sau mai multe persoane sau grupuri în acela i timp, posibilitatea de legare, multimedierea 
con inutului, u urin a de reînnoire i publicare a con inutului, posibilitatea administr rii de acces, 
con inuturi interactive .a.m.d. 

E-mailul este cea mai simpl  form  de interac iune asincron  i de cele mai multe ori este folosit doar 
ca un supliment pentru/pe lâng  alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, 
comunicarea este privat , permite suficient timp pentru reflec ie i reac ie la r spuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o form  similar  de interac iune. Avantajele i dezavantajele sunt 
acelea i ca i la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu u urin , adaptarea la lucru cu grupul, permite 
împ r irea studen ilor i a sec iilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din participan i cu 
caracteristici/specializ ri comune.  

Forum-urile i listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întreb ri, r spunsuri, se fac 
schimburi de opinii i impresii, este posibil  crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe care Dvs. 
îl alege i. Aceast  metod  de comunicare permite ca fi ierele de dimensiuni mari s  nu se stocheze pe 
unit ile noastre, permit înv area prin duplicare/copiere, uz de transfer de fi iere pentru transferarea 
materialelor de curs i formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.       

Internet relay chat (IRC) este o comunicare sincron  bazat  pe mesaje text prin Internet sau Intranet 
în timp real i permite conectarea studen ilor cu cuno tin e aproximativ egale, evaluarea obiectiv  a unui 
con inut i posibilitatea de recuperare a unei informa ii omise.  

Video conferin e 

Aplica iile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interac iune sincron , în care studen ii 
particip  lucrând în echip  pe aplica ia software. Exist  dou  moduri de folosire a aplica iei 
distribuite/divizate: ca un mijloc de a înv a cum s  utiliza i aplica ia în sine dar i pentru înv area de 
concepte i competen e. Avantajele acestui mod de interac iune sunt simularea realit ii  i încurajarea 
înv rii în grup. 

Înv area electronic  nu semnific  doar portaluri educa ionale, ea presupune înv area pe tot parcursul 
vie ii - cunoscutul „life long learning”.Desigur, cea mai consacrat  form  a înv mâtului electronic este 
cea institu ionalizat , în special sub denumirea de înv mânt la distan , dar i instruire asistat  pe 
calculator, instruire prin multimedia. 

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

Avantajele i dezavantajele utiliz rii platformelor eLearning pentru activitatea de înv are i evaluare 
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O platform  e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care ofer  profesorilor, 
elevilor, p rin iilor i altor persoane implicate în educa ie, informa ii, instrumente i resurse pentru a sprijini 
i a spori livrarea i managementul educa ional. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

– Autentificare 

– Generarea de con inut 

– Vizualizarea con inutului 

– Diferite medii cu un profesor / tutore 

– Efectuarea de activit i, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 

– Raportul activit ilor întreprinse de c tre elev 

– Instrumentele de evaluare 

Platformele de e-learning permit dou  moduri de înv are: 

•           sincron , în care instructorul controleaz  lec ia în întregime, creând, coordonând, adaptând i 
monitorizând mediul educa ional 

•           asincron , ceea ce implic  studiu în ritmul personal al cursan ilor, proiecte de colaborare i 
înv are la distan . 

Având la baz  tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, 
precum: 

•           Accesul la cuno tin e, în orice moment i din orice loca ie 

•           Centrare pe elev/participant 

•           Elevii pot colabora i înv a împreun  

•           Favorizeaz  creativitatea i descoperirea de noi interpret ri 

•           Permite accesul la noile competen e cerute de via a modern  

•           Profesorul se poate adresa unui num r mult mai mare de elevi decât în înv mântul tradi ional 

•           Materialele pot fi personalizate 

•           Posibilitatea modific rii informa iei difuzate 

•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

•           Interac iunea cu profesorul este liber , f r  constrângeri 

•           Elevul poate înv a în ritmul lui propriu 

•           Elevul poate beneficia de feedback rapid i permanent 

•           Costuri reduse de distribu ie a materialelor 

•           Înv mântul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârst  

•           Înv mântul electronic este mai pu in stresant decât cel tradi ional 

•           Posibilitatea de a m sura eficacitatea programului prin urm rirea num rului de download-uri 
efectuate de c tre elevi 

•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informa iei 
comparativ cu loca iile fizice sau hard discurile individule 
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•           Permite interac iune sincron  i asincron  între profesor i elevi 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

•           Preg tirea unui curs online este mai costisitoare decât preg tirea unui curs tradi ional 

•           Lipsa unor resurse tehnologice performante i a unor conexiuni optime la re ea, de joas  
performan  în ceea ce prive te sunetul, imaginile i anumite grafice 

•           Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esen ial de multe ori pentru socializare 

•           Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

•           Necesitatea experien ei elevilor în domeniul calculatoarelor 

•           Elevii trebuie s  fie extrem de motiva i pentru a participa la cursurile online 

•           Posibilitatea apari iei, pe plan uman, a reducerii capacit ii de exprimare verbal  a 
examinatului, înso it  de o pierdere a capacit ilor de prezentare – argumentare - contraargumentare i 
accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condi iile în care tehnica i tehnologia au deschis 
noi drumuri i au oferit noi instrumente i tehnici pentru comunicarea interuman . 

Observând num rul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune c  utilizarea 
platformelor eLearning este o oportunitate oferit  celor care doresc s  ob in  o formare continu . Ea nu 
exclude educa ia clasic , în care sunt utilizate obiecte reale ca surs  de informare ci îi adaug  resursele 
virtuale. Este indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a celor eLearning pentru 
a ob ine performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceea i imagine: un elev 
excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdut  c tre un teanc intimidant de c r i, 
culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii 
rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii înva  cu pl cere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e explicative foarte utile, probleme rezolvate în pa i, exerci ii 
cu grade diferite de dificultate i posibilitatea de testare pe no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru 
care tot mai mul i elevi de gimnaziu descoper  eficien a platformelor online de înv are, a a cum este i 
ExamenulTau.ro, de pild . Aceste metode educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la 
clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. 

Accesând produsul educa ional ExamenulTau.ro, adolescen ii g sesc lec ii video sau filme de predare 
pe care le pot urm ri de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp i se pot testa f r  probleme pentru a- i 
cunoa te exact nivelul de cuno tinte fie la Limba Român , fie la Matematic . 

Mai pl cut decât predarea clasic  

De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informa iile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc  pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Na ional .  

i în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea 
s - i verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia la Limba Român  sau Matematic . 
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Avantaje si dezavantaje ale invatarii online 

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia? 
...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu 
invatarea prin internet. 

Avantaje: 

1. distribuirea rapida a materialelor didactice 

     Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile 
pe care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni 
nu va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 

Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 

3. existenta continuturilor multimedia 

Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care 
intotdeauna au eficientizat invatarea. 

4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 

Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, 
el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultati. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual 
sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 

6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, 
ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista 
si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 

Limite i dificult i / Dezavantaje 

1. dificultati in utilizarea tehnologiei 

Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori 
sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. 
Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

2. lipsa comunicarii reale/ fizice 

Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu mai 
stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne 
robotizeaza! 

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. 
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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 ONLINE SAU TRADI IONAL                                             

Evaluarea de la tradi ional la modern 

 

ÎNV. R GET GEORGIANA – MELANIA                                                 
C. Gimnazial  St ne ti 

 

 

Motto: ,,Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educa ie.” (P. Broadfoot) 

 

Evaluarea colar  poate fi considerat  a treia dimensiune a preocup rilor didactice, al turi de predare 
i înv are. Importan a ei este, în afar  de orice îndoial , motivându-se atât prin necesitatea certific rii i 

ierarhiz rii rezultatelor ob inute de elevi, cât i prin rolul ei de feed- back, deopotriv  pentru elev i pentru 
factorii responsabili de proiectarea i de bunul mers al procesului. Strategia în evaluarea educa ional  
reprezint  conduita responsabil  a evaluatorului în toate aspectele i pe întreaga întindere a demersului 
evaluativ, ca i op iunea pentru cel mai adecvat tip de evaluare pedagogic în situa ia instructiv-educativ  
dat . Într-un demers evaluativ, foarte important  este perspectiva din care acesta este conceput. Asigurarea 
reu itei colare presupune transformarea evalu rii într-un proces continuu, integrat organic în structura 
proceselor de instruire. Aceast  caracteristic  presupune interven ia ei activ  pe tot parcursul desf ur rii, 
pred rii i înv rii. A a cum consider  I.Cergit, ,,continuitatea este asigurat  prin admiterea evalu rii în 
forme, moduri i în diverse momente bine articulate”. 

În prezent se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin intermediul unei metodologii complexe 
i a unui instrumentar diversificat. S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice, 

vorbinduse tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe 
prac-tice etc.) cu altele noi, moderne(portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea etc.), ce reprezint  
de fapt alternative în contextual educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea accentului de la 
evaluarea produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activit ii de înv are. 

Metodele de evaluare vizeaz  modalit ile prin care este evaluat elevul. Ele înso esc i faciliteaz  
desf urarea procesului de înv mânt. Metoda de evaluare reprezint  calea pe care ourmeaz  profesorul 
împreun  cu elevii s i în demersul evaluativ. 

Metodele utilizate în evaluarea performan elor colare sunt de mai multe feluri. În func ie de criteriul 
istoric, metodele de evaluare se diferen iaz  în tradi ionale i moderne. 

Metode tradi ionale de evaluare: evaluarea oral , evaluarea scris , evaluarea prin probe practice,testul 
docimologic. 

Metode moderne, alternative i complementare de evaluare: observarea sistematic  a 
comportamentului elevului fa  de activitatea colar , portofoliul, investiga ia, proiectul, autoevaluarea, 
h r ile conceptuale, jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I, studiul de caz, fi a pentru activitatea 
personal  a elevului, interviul, înregistr ri audio i /sau video. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Instrumentele de 
evaluare utilizate pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de evaluare formativ  sunt 
chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i 
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ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale 
date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

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

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

În perioada pandemiei, a colii online, am descoperit c  resursele, metodele, tehnicile i strategiile 
aplicate pentru realizarea evalu rii sunt variate, reziltând o evaluare complex , realizat  prin intermediul 
unei metodologii complexe i a unui instrumentar diversificat, iar noi, dasc lii, am reu it mai mult decât 
oricând s  ne autodep im. 

 Am încercat s  g sim cea mai bun  metod , cea mai bun  platform , cel mai bun instrument pentru 
a ajunge din nou la sufletul elevilor. tim cu to ii c  coala nu reprezint  doar comunicarea unei informa ii. 

tim c  f r  implicare, f r  dorin a de a reu i, f r  a transmite emo ie, informa ia aceea nu va trece dincolo 
de pere ii unei clase. Pentru a-l determina pe elev s  reu easc  trebuie s -i trezim curiozitatea i s  ne 
reinvent m ca dasc li de fiecare dat . 

Aceast  perioad  este pentru noi, to i, un nou început, un nou orizont. 
 
Haide i, a adar, s  p im încrez tori în propriile for e i s  sper m c  „totul va fi bine”. 
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Modalit i de dezvoltare a creativit ii copiilor                                              
prin activit ile de Crea ie Literar                                                        
din Palatele i Cluburile Copiilor 

 
 
 

Prof. Sandu Raluca-Hana,                                                               
Clubul Copiilor Coste ti 

 
 
 

Motto: ,,Creativitatea este contagioas . Transmite-o!” (Albert Einstein) 
 
Ca i celelalte metode, tehnici, grupate sub denumirea de metode active, cele ale gândirii creative 

cultiv  prioritar formarea i dezvoltarea gândirii divergente, definit  prin produc ia de solu ii multiple 
pentru aceea i problem . Elevii trebuie înv a i s  gândeasc  critic, creativ, constructiv, eficient. Ei nu 
trebuie s  se simt  stingheri, s  le fie team  de reac ia celor din jur fa  de p rerile lor, ci trebuie s  aib  
încredere în puterea lor de analiz , de reflec ie. În cadrul Atelierelor de Crea ie din Cluburi i Palate ale 
Copiilor, creativitatea este cultivat  prin excelen , pornind de la aspecte simple, precum îmbun t irea 
tehnicilor de lectur  sau îmbog irea vocabularului, i pân  la ob inerea de merite deosebite la Olimpiade 
i Concursuri de Specialitate. 

Prin urmare, este necesar s  fie pus  în valoare dezvoltarea personal  a elevilor (capacitatea de 
utilizare maxim , eficient  a cuno tin elor i a propriei experien e). Având în vedere importan a limbii i 
literaturii române ca obiect de studiu, dar i importan a acesteia în activitatea uman , am considerat c  este 
necesar s  ne ocup m, în mod special, de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacit ilor creative ale 
elevilor în cadrul lec iilor de limba i literatura român , dar i dincolo de acestea, în cadrul activit ilor 
extra colare din Palate i Cluburi ale Copiilor. Aceste aspecte se refer , în special, la câteva strategii 
didactice adecvate i eficiente care s  contribuie cu maxim  eficien  la stimularea i dezvoltarea 
creativit ii elevilor din ciclul primar i gimnazial.  

Creativitatea poate fi stimulat  la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea poate 
deveni o modalitate de înv are cu multiple beneficii pentru to i elevii. Ace tia sunt de-a dreptul încânta i 
s  li se ofere ansa de a- i exprima gândurile i sentimentele în moduri cât mai variate i originale, jocurile 
de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se ridic  este aceea a efortului pe care îl 
vor depune atât elevii, cât i profesorul în realizarea obiectivelor propuse.  

Dezvoltarea spiritului de observa ie, a gândirii i imagina iei, dezvoltarea aptitudinilor de ordin 
caracterial pân  la setul direc ional al personalit ii creatoare (corela ia integrativ  a intereselor i 
aptitudinilor creatoare) asigur  originalitatea în cazul exerci iilor de limba român . De asemenea, este 
nevoie de restructur ri radicale în metodologia înv rii, precum i de crearea în clas  a unei atmosfere 
permisive, care s  favorizeze comunicarea în activitatea de înv are. Suple ea i originalitatea gândirii, 
g sirea unor solu ii noi i satisfac ia fa  de g sirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de 
înv mânt, dar în special, pot fi utilizate în acest sens resursele oferite de studiul limbii i literaturii române. 
Activit ile de acest gen din Cluburi i Palate ale copiilor asigur  un mediu transparent, timp i resurse 
infinite fat  de orele de curs de la coal . 

Flexibilitatea în ceea ce prive te adaptarea con inuturilor la nivelul de dezvoltare concret  i la 
interesele copiilor, precum i punerea accentului pe înv area procedural , conducând la structurarea unor 
strategii i proceduri proprii de rezolvare de exerci ii, de explorare i de investigare, la dezvoltarea 
interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea limbii române în contexte variate. Pentru o înv are 
eficient  pus  sub semnul activiz rii elevilor, se impune implementarea metodelor moderne de predare într-
un procent covâr itor, neexcluzând metodele i procedeele tradi ionale cum ar fi: conversa ia, explica ia, 
analiza lingvistic , fonetic , morfologic , lexical , sintactic , ortografic , a punctua iei i stilistic , 

182



înv area prin exerci ii, dar rolul covâr itor va fi preluat de brainstorming, metoda mozaic, a bulg relui de 
z pad , a ciorchinelui, a turului galeriei, a p l riilor gânditoare, etc. Profesorul va deveni un mediator, iar 
lec iile, experien e de înv are prin stimularea imagina iei i creativit ii elevilor, care în acest mod, vor 
deveni adaptabili i competitivi. Pentru aceasta, profesorul trebuie s   stimuleze componentele creativit ii: 
ingeniozitatea, spontaneitatea, flexibilitatea, noutatea prin aplica ii originale, interesante, pl cute.  

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea tiin ei i tehnicii implic  un 
înalt nivel de cunoa tere din partea tuturor celor care particip  la procesul de produc ie, precum i 
valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiec rui individ, îns i esen a personalit ii 
umane constând în afirmarea ei creatoare. Pentru înv mânt în general, dar pentru cel nonformal prin 
excelen , o importan  deosebit  o constituie educabilitatea creativit ii, care implic  receptivitate i 
atitudine deschis  fa  de experien ele pozitive, sensibilitate la tot ceea ce înseamn  nou, dorin a de a 
experimenta i valorifica noi ipoteze, o activitate c l uzitoare de norme i achizi ii valorificate, dar bazate 
pe inven ie, pe crea ie i pe d ruirea dasc lului fa  de copil i valori.  

Atelierele de Scriere Creativ  din Palate i Cluburi ale Copiilor ofer  reale posibilit i de organizare 
i desf urare a unor multiple activit i menite a dezvolta capacitatea de crea ie a elevilor. Dintre acestea 

pot fi amintite: povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, 
intercalarea unor noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, dramatizarea povestirilor, 
realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, cvintete, alc tuirea propozi iilor dup  scheme date, 
transformarea vorbirii directe în vorbire indirect  i invers.  

Un loc important în dezvoltarea limbajului i a vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor didactice 
orale, asemenea activit i de înv are oferind elevilor nu numai bucuria i satisfac ia de a se juca, dar i un 
real prilej de dezvoltare a capacit ilor de exprimare oral  i în acela i timp de dezvoltare a capacit ilor 
creative. Pentru ca activitatea didactic  s  aib  o mai mare atractivitate pentru elevi, am utilizat o serie de 
jocuri didactice: S  g sim familia cuvântului, Cine r spunde repede i bine?, Jocul însu irilor, Ordona i i 
transforma i, Cele mai frumoase expresii, Unde sunt gre elile?, Eu spun una, tu spui multe, Eu, tu, el, noi, 
voi, ei, Cum nu este?, Cel mai bun povestitor, Spune cum e corect!, Unde e gre eala?, Litera se plimb , 
Scara cuvintelor. De asemenea,am stimulat activitatea creativ  a elevilor prin redactare de poezii, ghicitori, 
cvintete pe diverse teme.  

Creativitatea nu are limite, trebuie doar s  o stimul m, s  o activ m, eliminând caracterul descriptivist 
din ac iunea didactic  i adoptând o viziune nou  asupra limbii, ceea ce duce la formarea de competen e i 
performan e în alegerea i combinarea elementeleor componente ale sistemului limbii, într-o manier  
personal . A adar, noile metode se bazeaz  pe toate formele de organizare a activit ilor (individual, în 
perechi, pe grupe i frontal), grupa de elevi din cadrul Atelierelor Creative devenind o adev rat  comunitate 
de înv are, în care fiecare contribuie atât la propria înv are, cât i la procesul de înv are colectiv. Elevii 
sunt încuraja i s  apeleze la acele surse care îi ajut  s  rezolve problemele i sunt implica i în experien e de 
înv are complexe, proiecte din via a real  prin care î i dezvolt  cuno tin ele i deprinderile. Cercetarea 
experimental  efectuat  de c tre mine a ar tat c  aceast  abordare are o eficien  crescut  în cre terea 
motiva iei elevilor i în stimularea opera iilor superioare ale gândirii.  

Înv area bazat  pe proiect este o activitate de cercetare, dar i una practic , în acela i timp. În cadrul 
acestei ac iuni de cercetare, elevii investigheaz , descoper , prelucreaz  informa ii de real interes pentru ei; 
sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, realizarea i evaluarea activit ilor; sunt pu i în 
situa ii practice în care sunt determina i intrinsec s  experimenteze deprinderi i capacit i noi i s  le 
consolideze pe cele dobândite; utilizeaz  cooperarea ca modalitate de baz  în atingerea scopurilor 
individuale i de grup i ob in rezultate bune i de durat , atât pe plan personal, cât i social. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

prof. Ramona Vasiescu                                                                  
Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan”, Arad 

 

 

Fiecare component  a procesului de predare-înv are î i are rolul bine stabilit în asigurarea succesului 
acestuia. Evaluarea este v zut  ca fiind o verig  important  a întregului demers i are un rol de reglare i 
eficientizare a activit ilor derulate, f când parte integrant  dintr-un tot. Ea nu trebuie tratat  izolat, ci 
trebuie v zut  în strâns  corela ie cu celelalte activit i prin care se realizeaz  procesul de înv mânt, cu 
predarea i înv area. 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101), presupune o examinare calitativ  i cantitativ , însu irea unor noi termeni i 
no iuni, evaluarea progresului pe care elevul trebuie s -l înregistreze pe parcursul întregului proces de 
predare-înv are. 

În prezent, datorit  contextului actual, evaluarea se face îmbinând metodele evalu rii moderne cu ale 
celei tradi ionale. 

Dac  evaluarea tradi ional  este centrat  pe cuno tin e i folose te notarea ca pe un scop în sine, 
constituind un mijloc de clasificare, evaluarea modern  urm re te s  ofere o imagine asupra eficien ei 
activit ii didactice i vizeaz  deschiderea spre mai multe perspective ale spatiului scolar (competente 
rela ionale, comunicare profesor-elev; disponibilit i de integrare social ). Evaluarea modern  nu este un 
scop in sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii si m suri ameliorative. O 
evaluare modern  corect  i care a fost dus  la bun sfâr it este o evaluare care acoper  atât domeniile 
cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii colare i î i asum  un rol important în 
modificarea procesului de predare i înv are. Acest tip de evaluare poate fi o m rturie a eficien ei 
demersului instructiv-educativ, poate oferi informa ii asupra m surii în care acest demers i-a atins scopul, 
oferind, astfel, posibilitatea îmbun t irii sau modific rii acestui proces. 

Vorbim despre evaluarea modern  deoarece mijloacele de realizare de care acest tip de evaluare 
dispune sunt adaptate mediului social i satisfac cerin ele acestuia. Unul dintre aspectele pozitive ale 
evalu rii moderne este faptul c  se realizeaz  urm rind dezvoltarea mai multor tipuri de competen e: de 
comunicare, culturale, rela ionale, sociale, emo ionale i nu urm re te sanc ionarea rezultatelor negative. 

O evaluare corecta este o evaluare care transmite elevului ni te valori, nu doar cuno tin e. Aceste 
valori vor fi con tientizate de c tre elev i, al turi de cuno tin ele primite, îl vor stimula i conduce spre un 
proces de formare a unor abilit i practice (care s  aib  la baz  repere teoretice bine fundamentate) i a unor 
însu iri necesare form rii personalit ii i a unor competen e(obiectiv important în ultimii ani). 

De asemenea, o evaluare real  i de folos este acel tip de evaluare care poate s  dea seam  de un 
eventual progres sau regres, de pa ii care trebuie urma i în vederea îmbun t irii demersului didactic. 
Metodele moderne pe care le avem la îndemân  pentru a realiza o evaluare ofer  elevilor posibilitatea de 
a- i dezvolta gândirea critic , creativitatea, capacitatea de a lucra în echip  i de a sintetiza informa ii, de a 
le analiza i mai ales de a utiliza tot ceea ce au înv at în practic .  

D m doar un exemplu. Proiectul poate fi o astfel de metod  modern  care valorific  i presupune 
respectarea tuturor datelor i  informa iilor prezentate mai sus. Este o oglind  a m surii în care întregul 
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demers didactic i-a atins sau nu, scopul. i, dac  modalit ile de evaluare tradi ional  aveau o anumit  
rigiditate( din cauza metodelor aplicate), mijloacele de evaluare modern  sunt chiar atractive pentru elevi 
datorit  plierii lor pe realit ile care compun universul tinerilor. De cele mai multe ori elevii particip  cu 
bucurie i interes la realizarea sarcinilor propuse i– i pot valorifica diferitele valori, cuno tin e sau 
deprinderi care le-au fost transmise.  

Proiectul presupune munca în echip , capacitate de a sintetiza informa ia i de a surprinde esen ialul, 
valorificarea creativit ii i mai ales, originalitate. Toate cuno tin ele i valorile dobândite de-a lungul unei 
perioade de timp  vor putea fi valorizate i evaluate folosind aceast  metod . De cele mai multe ori 
rezultatele sunt uimitoare i ne putem da seama cum, cu ajutorul imagina iei i folosind ceea ce au înv at, 
elevii î i vor valorifica bagajul de cuno tin e i vor ti întotdeauna s  le redea într-o form  original . 

Oricare am alege s  fie tipul de evaluare pe care s -l practic m, nu trebuie s  uit m c  elevul trebuie 
s  participe în mod con tient la acest demers i s  realizeze faptul c  o evaluare corect  i real  îi ofer  
r spunsuri la întreb rile sale i îl ajut  în primul rând pe el s  urce înc  o treapt  pe calea împlinirii i 
form rii sale.   

 

Bibliografie:  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
între online i tradi ional 

prof. înv. primar R CANU MARINA                                                    
coala Gimn. Nr. 6 "Nicolae Titulescu", Constan a 

 
Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt. Evaluarea colar  reprezint  un 

element integrat în procesul de înv mânt ce are rolul de reglare, optimizare i eficientizare a activit ilor 
de predare-înv are. 

În evaluarea tradi ional  expresiile uzuale întâlnite sunt: verificare, examinare, ascultare i se 
desf oar  într-un context cotidian. Aprecierea colare se constituie ca moment separat de activitatea de 
predare-înv are. Se realizeaz  o evaluare sumativ .  

Evaluarea tradi ional  este sinonim  cu nota ia sau corec ia i se finalizeaz  cu o ierarhizare a elevilor. 
Nota dat  acestora din urm  sanc ioneaz  înv area de c tre elev. 

În mod tradi ional, evaluarea este centrat  pe cuno tin e.Evaluatorul constat , compar  i judec , 
apreciaz  conformitatea cuno tin elor predate cu o scar  de valori ce nu este comunicat  elevilor. Criteriile 
de valuare sunt insuficiente sau confuze. 

Evaluarea modern  este asociat  grijii fa  de masurarea i aprecierea rezultatelor. Scopul s u este 
adoptarea unor m suri de ameliorare în activitatea de predare-înv are. Acoper  domenii cognitive, afective 
i sihomotorii ale înv rii colare. 

Este o parte integrant  a proceselor de predare i înv are, dezvolt  un feed-back continuu pentru 
elev. Evaluarea modern  informeaz  cadrul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eforturilor 
depuse, asupra eficien ei activit ii sale didactice. 

Evaluarea devine un proces continuu, un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului 
înv rii, în vederea amelior rii sau reorganiz rii acesteia. Este centrat  pe rezultatele pozitive ale elevilor, 
ofer  transparen  i rigoare metodologic . 

Metodele i tehnicile moderne de evaluare (h r ile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investiga ia, observa ia sistematic  a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea) au multiple valen  formative i sunt modalit i de optimizare a practicilor evaluative. 
Faciliteaz  coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

Utilizarea metodelor moderne de evaluare contribuie la activizarea elevilor, accentuarea valen elor 
opera ionale ale diverselor ategorii de cuno tin e, formeaz  i dezvolt  competen e  func ionale (abilit i de 
prelucrare, sistematizare a cuno tin elor), dezvolt  creativitatea, formeaz  capacitatea de cooperare i a 
spiritului de echip , dezvolt  gândirea critic  i creativ , motiva ia pentru înv are, capacitatea de 
autoevaluare, formeaz  un stil de înv are eficient. 

În contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au f cut eforturi fantastice s  nu piard  
leg tura cu elevii, s  nu r mân  în urm , s  îi in  conecta i la via a colar . Mul i p rin i au fost nevoi i s  
lucreze de acas  i s  împart  camerele i timpul sau energia mental . Întreaga Românie a fost for at  s  î i 
educe copiii online. Cu mari eforturi. Cu profesori nevoi i s  î i reorganizeze sistemul de predare, evaluare; 
cu p rin i nevoi i s  sus in  partea educativ  i administrativ  a oric rei case. 

Evaluarea online schimb  faptul c  nu mai exiat  interac iunea profesor-elev i influen eaz  toate 
procesele de înv are. Elevii înva  mai bine dac  a o rela ie bun  cu profesorii lor. Evaluarea formativ  
devine important  în condi iile înv rii online pentru c  ajut  la p strarea unei rela ii constante cu elevii. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de evaluare, 
colectarea de statistici privind gradul de asimilare a unor cuno tin e. 
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Avantajele evalu rii online sunt: pemite fiec rui evaluator s  realizeze teste cy maxim  precizie în 
doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi; permite monitorizarea rapid  a progresului unui 
num r mare de cursan i; includerea unui num r mare de diverse tipuri de întreb ri într-un test; acoperirea 
materiei studiate; adaptarea la nivelul dezvolt rii intelectuale a elevilor; posibilitatea rezolv rii pentru a 
doua oar  a testului; formarea de competen e IT; monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea. 

Evaluarea online implic  i dezavantaje, precum: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor 
(accentul e pus pe memorare i recunoa tere); cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemii deschi i; unii elevi nu au acces la tehnic  i tehnologie de umtim  
genera ie; costurile suplimentare, destul de mari. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR RA COVICI CLAUDIA MARIA                                     
COALA GIMNAZIAL  “ARON COTRU ” CERG U MARE 

 

 
 

Evaluarea are ca scop principal cuantificarea m surii în care au fost atinse obiectivele programului 
de instruire i eficien a metodelor de predare/înv are. 

Tehnologiile informatice au p truns, în ultimii doi ani, tot mai mult în domeniul educa iei, în predarea 
tuturor disciplinelor. coala noastr  a folosit, în coala online, platforma Google   

Classroom.  În coala online am folosi,t la clas , câteva metode de evaluare.  
Acestea au fost:   

 probele orale, testul clasic, portofoliul, teste de tip chestionar. Cel mai mult am folosit testele de tip 
chestionar, acestea presupunând r spunsuri de tip da/nu, adev rat/fals, asociere de imagini, texte, sau 
întreb ri cu r spuns deschis. 

Aplicarea testelor de tip chestionar, în evaluarea online, se poate face indiferent de materie. Aceast  
metod  are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte.  

Necesit  un efort din partea înv torului, în preg tirea întreb rilor i r spunsurilor.  
Îsi atinge scopul dac  elevii lucreaz  corect, individual, în eleg importan a evalu rii, creându-le o 

imagine de ansamblu asupra materiei. 
 

 
 

Bibliografie: 
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EVALUAREA ÎN  ÎNV ÂMÂNTUL SPECIAL 

 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG, RA IU ANDREEA                                        
CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  IMLEU SILVANIEI 

 

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. În ansamblul problematicii pe care o genereaz  aplicarea reformei în înv mânt, 
evaluarea devine o dimensiune esen ial  a procesului curricular i o practic  efectiv  la clas .  

Componenta de baz  a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, ea 
aducând materialul unei diagnoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare.  
Evaluarea este apreciat  nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul proces 
educa ional. Evaluarea face dovada calit ii actului de predare,oglindit în calitatea înv rii, iar elevului si 
familiei acestuia le d  m sura nivelului înv rii.  

Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor ob inute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judec i de valoare asupra rezultatelor 
m sur rii i adopt rii unei decizii educa ionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea i 
aprecierea rezultatelor. 

În evaluarea educa ional  actual , aflat  mereu în c utare de noi modalit i specifice ameliorative, 
scalele numerice de notare intrate în tradi ie nu mai sunt de mult  vreme singura tehnic  studiat  de 
docimologia contemporan . Pricipalele calit i ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea i 
adaptabilitatea sa: odat  introduse modelele motrice pentru punerea în ecua ia evaluativ  a principalelor 
obiective de referin  de la nivelul curricular, precum i a principalelor capacit i, sistemul este capabil de 
autoreglare. 

Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin  
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevului. Centrarea pe competen e este o preocupare major  a 
ultimilor ani. În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  
u oar . Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”.  Dar exist  multe instrumente, jocuri online 
i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru 

diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia 
va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru primar i pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

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

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

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  Prin adaptarea vechilor 
valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu executant al unor prescrip ii sau 
re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe care îi înva , având rol de 
coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 
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190



 

 

EVALUAREA TRADI IONAL  
 
 
 

PROF. ÎNV. PRE C. RA IU M D LINA-IOANA 
C. GIMN. CIUGUD, G. P. N. EU A, JUD. ALBA 

 
 
 
Evaluarea educa ional  este activitatea didactic  prin care se m soar  randamentul colar. Evaluarea 

face parte din procesul de înv mânt i are ca scop cunoa terea i aprecierea nivelului de cuno tin e, a 
dezvolt rii capacit ilor i deprinderilor elevilor, oferind o imagine i asupra competen elor i aptitudinilor 
profesorului. Ea este deosebit de important , deoarece pe baza rezultatelor pe care le ofer , profesorul poate 
s  regleze i s  amelioreze activitatea didactic ; de asemenea, pentru elevi evaluarea este important , 
deoarece în urma ei ace tia vor ti cum au lucrat i ce mai au de f cut spre a- i îmbun t i rezultatele.  

Dac  este f cut  eficient, evaluarea arat  profesorului m sura în care au fost atinse obiectivele 
propuse, îl ajut  s  fac  o diagnoz  a progresului elevilor i s  regleze activit ile acestora în func ie de 
posibilit ile lor. Pentru perioada de evaluare, profesorul va întocmi planific ri calendaristice în care 
evaluarea trebuie s  aib  obiective clar definite i moduri eficiente de investigare a rezultatelor colare 
pentru fiecare elev i pentru con inuturile care vor fi evaluate ( ebu, Metodica). 

 
Metode tradi ionale de evaluare 
Evaluarea oral  
Caracteristici 
Evaluarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie pe baza c reia cadrul didactic stabile te cantitatea 

informa iei i calitatea procesului i a produsului activit ii de înv are în care a fost implicat elevul. Din 
perspectiv  modern , evaluarea trebuie s  înso easc  procesul de predare-înv are. Evaluarea oral  permite 
realizarea cu prisosin  a acestui deziderat. Conversa ia euristic  este cea mai important  metod  folosit  
în procesul evaluativ de tip oral. Pentru a putea fi utilizat  în procesul de înv are a unor date, aspecte, 
fapte, întâmpl ri, elevii trebuie s  beneficieze deja de informa ii anterioare. 

 
Avantaje i dezavantaje ale evalu rii orale 
 
Avantaje majore 
• Permite comunicarea deplin  între cadrul didactic i elev, între acesta i clas ; 
• Recupereaz  naturale ea i normalitatea unei rela ii specific umane (C. Cucos, A. Stoica); 
• Favorizeaz  dezvoltarea capacit ii de exprimare oral  a elevilor; 
• Asigura feedback-ul mult mai rapid; 
• Ofer  posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în 

raport cu un con inut specific; 
• Permite flexibilizarea i adecvarea modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 

întreb rilor i gradul lor de dificultate în func ie de calitatea r spunsurilor oferite de elev/ elevi; 
• Permite observarea, de c tre evaluator, a punctelor „tari“ i a „punctelor slabe“ ale elevului, întrucât 

contactul direct permite o interac iune real  profesor-elev; 
• Faciliteaz  evaluarea inclusiv a unor tr s turi de personalitate: maniere, toleran  la stres, raportul 

dintre aparen /prezen , vivacitatea ideilor, structura i calitatea limbajului: vorbit, influen a altor persoane 
etc.; 

• Permite o mai mare flexibilitate în alegerea con inuturilor i proceselor de evaluat; 
• Creeaz  posibilitatea unei profunde cunoa teri, în timp, a elevilor de c tre profesor i invers; 
• Asigur  o rela ionare direct  i o comunicare con istent  între cei doi parteneri etc.; 
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• Verific rile orale permit evaluarea mai multor aspecte ale performan elor colare ale elevilor decât 
alte metode. Se verific , spre exemplu, modul de exprimare a elevilor, logica expunerii, spontaneitatea 
dic iei, fluiditatea exprim rii etc.; 

• Îi deprinde pe elevi cu comunicarea oral , în condi iile în care trebuie pus mare accent pe acest 
aspect în zilele noastre. 

 
Dezavantaje majore 
• Se realizeaz  o „ascultare“ prin sondaj; 
• Gradul de dificultate a întreb rilor este diferit de la un elev la altul; 
• Intervine o puternic  varietate intraindividual  i interindividual ; 
• Performan a elevului este afectat  de starea sa emo ional  în momentul r spunsului; 
• Evaluarea oral  ofer /asigur  un grad sc zut de validitate i fidelitate; 
• Se consum  mult timp în cazul în care se evalueaz  to i elevii; 
• Intervin o multitudine de variabile care afecteaz  obiectivitatea ascult rii orale: starea de moment a 

profesorului/ evaluatorului, gradul diferit de dificultate a întreb rilor formulate, starea psihic  a elevilor etc. 
(I. T. Radu; A. Stoica); 

 
Evaluarea prin probe scrise 
 
Caracteristici, modalit i de realizare 
Evaluarea scris  apeleaz  la suporturi concretizate în fi e de munc  independent , lucr ri de control, 

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

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

 
Principalele modalit i de realizare a evalu rilor prin probe scrise sunt: 
• Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 întreb ri din lec ia de zi i dureaz  max. 15-20 

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

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

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

• Lucr ri scrise semestriale (teze). Acestea cuprind o arie mai mare de con inuturi decât cele realizate 
la sfâr it de capitol (tem , unitate de înv are). Îndeplinesc func ie diagnostic  i prognostic . (I. T. 
Radu,op. cit., pag. 210). 

 
Avantaje majore 
• Permite raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare; 
• Ofer  posibilitatea elevului de a emite judec i de valoare mult mai obiective, întemeiate pe existen a 

unor criterii de evaluare clar specificate i prestabilite; 
• Ofer  elevilor posibilitatea de a- i elabora independent r spunsul, într-un ritm propriu; 
• Permite examinarea unui num r mai mare de elevi pe unitatea de timp; 
• Face posibil  compararea rezultatelor, dat  fiind identitatea temei pentru to i elevii; 
• Ofer  elevilor timizi posibilitatea de a expune nestânjeni i rezultatele / ceea ce au înv at; 
• În func ie de context se poate asigura anonimatul lucr rilor, i în consecin , realizarea unei aprecieri 

mai pu in influen at  de p rerea pe care profesorul i-a format-o asupra elevului (fie pozitiv , fie negativ : 
efectele Halo sau Pygmalion); 
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• Diminueaz  st rile ten ionale, de stres, care pot avea un impact negativ asupra performan ei elevilor 
timizi sau cu anumite probleme emo ionale; 

• Cre te posibilitatea preocup rii pentru aspecte precum stilul, concep ia, estetica lucr rii, inuta 
„editorial “, originalitatea, creativitatea etc.; 

• Protejeaz  elevul de caracterul agresiv i stresant determinat de prezen a nemijlocit  a evaluatorului. 
 
Dezavantaje majore 
• Implic  un feedback mai slab, eventualele erori sau r spunsuri incomplete neputând fi opera iv 

eliminate/corectate prin interven ia profesorului; 
• Momentul corect rii i valid rii rezultatelor se realizeaz  cu relativ  întârziere; 
• Nu sunt posibile replierile, revenirile, întoarcerile în cazul unor erori nesesizate la timp; 
• Comparativ cu evalu rile orale, verificarea prin probe scrise nu permite ca unele erori ale elevului 

în formularea r spunsurilor s  fie l murite i corectate pe loc de c tre evaluator (cadrul didactic); 
• Aspectele privind logica discursului, stilul personal, competen e lingvistice ale elevului ies mai 

pregnant în eviden  (în bine sau în r u), fiind taxate de evaluator i, ca atare, influen eaz  calificativul 
general / nota final  acordat ; 

• În general, orice prob  scris  fixeaz  solid i clar presta ia autorului ei, în raport cu sarcina dat , 
ceea ce atrage dup  sine o responsabilizare a elevului i o sanc ionare în consecin  etc.; 

• Nu este posibil  orientarea/ ghidarea elevilor prin întreb ri suplimentare c tre un r spuns corect i 
complet; 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

 

Prof. înv. primar, R U Monica Crina                                                     
coala Primar  DUD, Jud. ARAD 

 

Profesorii pentru înv mântul primar, pot folosi modalit i de integrare a tehnologiei cu ajutorul 
re elelor de socializare în evaluarea online-sincron i au posibilitatea de a folosi urm toarele aplica ii: 

 

I.    Aplica ii: Evaluarea sincron:     

   1. Learningapps- un tip de aplica ie pentru evaluare în înv.primar. În aceast  aplica ie g se ti 
materiale gata create de al i utilizatori sau ai posibilitatea s  creezi. 

https://learningapps.org/display?v=pppq7oydt21 

 
2.Wordwall– un tip de activitate pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. În aceast  aplica ie 

g se ti materiale  gata create de al i utilizatori  sau ai posibilitatea s  creezi. 

https://wordwall.net/resource/3505378/alba-ca-zapada 
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3. Padlet -un tip de aplica ie pentru evaluare în înv.primar. Pentru clasele primare, îl pute i folosi ca 
portofoliu. 

https://padlet.com/monicarau/Bookmarks  

cartea po tal /e-mail 

   
 

4.   JAMBOARD: aplica ia în care elevii dau r spunsuri i to i o pot vedea; 
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Portofoliul, instrumentul de evaluare complet 

Prof. înv. primar, Dana Rebedeu                                                         
c. Gimn. „Ion Minulescu” Pite ti 

   
Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 

propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea.”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative care, în viziunea sa, sunt destinate ,,evalu rii calitative”. 

Portofoliul este un instrument de evaluare prin care se urm re te progresul la o anumit  disciplin , 
dar i atitudinea elevului fa  de acea disciplin . El reprezint  „cartea de vizit “ a elevului urm rind procesul 
global înregistrat de acesta în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o unitate mare de timp, dar i 
atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individual  a elevului, ac ionând ca factor al 
dezvolt rii personalit ii, rezervându-i un rol activ în înv are.   

Prin folosirea în clasa de elevi îi face pe ace tia parte a sistemului de evaluare i îi ajut  s - i 
urm reasc , pas cu pas, propriul progres; elevii i profesorii pot colabora în ariile de îmbun t ire a 
activit ilor; elevii, profesorii i p rin ii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot realiza i despre 
progresul care poate fi f cut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, având la dispozi ie portofoliile 
elevilor, vor avea o imagine mai clar  asupra a ceea ce se realizeaz  în clas .  

Portofoliul reprezint  ,,o oglind ” a elevului, prin care cadrul didactic poate s -i urm reasc  progresul 
– în plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval mai lung 
de timp, (o etap  dintr-un semestru, un semestru, un an colar sau chiar un ciclu de înv mânt). 

Teoretic, un portofoliu cuprinde: lista con inutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei 
lucr ri/fi e),  lucr rile pe care le face elevul individual sau în grup, rezumate, eseuri, articole, referate, 
comunic ri, fi e individuale de studiu, experimente, înregistr ri, fotografii care reflect  activitatea 
desf urat  de elev individual sau împreun  cu colegii s i, reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce 
lucreaz , autoevalu ri, h r i cognitive, comentarii suplimentare i evalu ri ale cadrului didactic, ale altor 
grupuri de elevi sau chiar p rin i. 

A a cum afirm  Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde ,,o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri 
personale ale elevului, cele care îl reprezint  i care pun în eviden  progresele sale, care permit aprecierea 
aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor  personale”.  

Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se autoevalua, de a- i descoperi valoarea 
competen elor i eventualele gre eli. Portofoliul este un instrument care îmbin  înv area cu evaluarea 
continu , progresiv  i multilateral  a procesului de activitate i a produsului final. Acesta spore te 
motiva ia înv rii.   

Aceast  metod  alternativ  de evaluare ofer  fiec rui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, 
stimulând implicarea activ  în sarcinile de lucru i dezvoltând capacitatea de autoevaluare. 

,,Raportul de evaluare” – cum îl nume te I. T. Radu – are în vedere toate produsele elevilor i, în 
acela i timp, progresul înregistrat de la o etap  la alta.  
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El se utilizeaz  pentru stimularea înv rii, prin directa implicare a elevilor în activitate, eviden iind 
avantajele utiliz rii acestuia: 

•    este un instrument flexibil, u or adaptabil la specificul disciplinei, clasei i condi iilor concrete ale 
activit ii; 

•    permite aprecierea i includerea în actul evalu rii a unor produse ale activit ii elevului care, în 
mod obi nuit, nu sunt avute în vedere; acest fapt încurajeaz  exprimarea personal  a elevului, angajarea lui 
în activit i de înv are mai complexe i mai creative, diversificarea cuno tin elor, deprinderilor i 
abilit ilor exersate; 

•   evaluarea portofoliului este eliberat  în mare parte de tensiunile i tonusul afectiv - negativ care 
înso esc formele tradi ionale de evaluare - evaluarea devine astfel motivant  i nu stresant  pentru elev; 

•   dezvolt  capacitatea elevului de autoevaluare, ace tia devenind autoreflexivi asupra propriei munci 
i asupra progreselor înregistrate; 

•   implic  mai activ elevul în propria evaluare i în realizarea unor materiale care s -l reprezinte cel 
mai bine; 

Portofoliul este o metod  de evaluare ce implic  i alte metode alternative ca investiga ia i 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându- i responsabilitatea asupra activit ii desf urate, 
regândindu- i propriul proces de înv are, de gândire i de evaluare. 

Autoevaluarea este un demers care îndepline te o func ie de reglare/autoreglare a oric rui sistem. 
Cultivarea capacit ii autoevaluative devine necesar  din considerente care privesc organizarea activit ii 
colare. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale, are 

drept scop s -i ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s  compare 
nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte 
un program propriu de înv are, s - i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente. Ea trebuie 
f cut  sub atenta îndrumare a cadrului didactic.  

În concluzie, procesele evaluative î i relev  deplin func iile feedback, atunci când cadrul didactic i 
elevii se reg sesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare 
dintre interlocutori s  con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  
reac iile partenerului pentru a- i optimiza propriul comportament. 

 

Bibliografie selectiv : 

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

 Radu,T. I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 2000 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  
Între online i tradi ional 

Prof. Înv. primar: Recea Diana-Mihaela                                                   
coala Gimnazial  Vii oara, structura Urca, jud. Cluj 

 
Metode, tehnici i strategii aplicate pentru realizarea evalu rii 

Evaluarea  este  actul didactic complex integrat întregului proces de înv mânt care asigur  
eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea acestora în aplicarea lor, nivelul performan elor, 
în urma analiz rii descriptorilor de parforman , oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare-
înv are i ajutând la stabilirea necesit ii unui plan de recuperare. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de e-learning cre te 
eficien a procesului de predare-înv are-evaluare; determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor 
teoretice în situa ii practice (simul ri on-line); asigur  feedback-ului cu ajutorul softurilor educa ionale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educa ie este abordat  i analizat  din multiple perspective, în special fiind 
eviden iate resursele necesare i oportunit ile.  

i dac  se spune c  dasc lii trebuie s  aib  preg tirea necesar  pentru utilizarea de platforme i resurse 
digitale în predarea online, la fel i elevii trebuie s - i însu easc  competen e digitale de baz  precum i 
utilizarea platformelor e-learnind, care s -i ajute în procesul de înv are online. 

Introducerea tehnologiilor informa ionale în educa ie este una dintre cele mai importante probleme 
într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor multimedia în metodologia educa ional  câ tig  
tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de înv are. 

Evaluarea  furnizeaz   date ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode, strategii i instrumente de 
m surare cum ar fi: 

Evaluarea online, care a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de 
notare i administrare. Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice i în func ie de 
procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe: 

-verificarea oral  (expunerea liber , conversa ia, chestionarea oral );  
- scris  (lucr ri scrise curente/la sfâr it de semestru, chestionare, referate, portofolii, jurnal reflexive) 

etc.;  
- activit ilor practice: proiecte, observarea i analiza activit ilor practice/ experimente sau  observare 

în natur , cu completarea fi ei de observa ie;  
- teste sau probe de cuno tin e în format electronic (online) prin utilizarea tehnologiilor 

informa ionale.  
Testul trebuie privit sau în eles ca o unitate structurat  de itemi, de acela i mod de prezentare pe ecran 

sau de prezentare eterogen , prin care se urm re te evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cuno tin e 
sau abilit i i totodat  ca  un formular care permite gestionarea u oar  a parametrilor de aplicare cum ar fi 
num rul de itemi, felul interactiv sau nu, timpul total de lucru, caden a întreb rilor, dreptul de revenire sau 
nu asupra r spunsurilor, aplicarea sau nu a penalit ilor, valoarea penalit ilor aplicate, rularea testului de 
mai multe ori, intervalul minim de timp dintre dou  rul ri, momentul activ rii, momentul opririi, etc. Ace ti 
parametri determin  rezultate diferite cu acela i set de întreb ri aplicat în instan e diferite (valori diferite 
ale parametrilor aminti i) la acela i colectiv evaluat. 

Classroom i Microsoft Team sunt folosite pentru referate i proiecte, iar aici, instrumentele de 
management al con inutului pentru înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre dasc l  vine cu 
clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora.  
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Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

 
Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât dasc lilor  cât i elevilor, o mare diversitate de 

modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesul elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor.  

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

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brut , deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu explicativ cu privire la natura gre elii 
sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de înv are/în elegere. Perioada 
aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-determinarea evaluatului de a înv a mai 
mult.  

Pentru probele orale se poate  folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu  sau 
pur i simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau Teams,  în care evaluatul s  poat  expune 
r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca:  

- posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; - monitorizarea 
r spunsurilor studen ilor; 

- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis;  
- evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv .  
 
Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia, 

autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarun certificat care atest  nivelul lor de cuno tin e. 
Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ  

oferind informa ii despre progres i ghidând înv area. E nevoie s  avem la dispozi ie diferite instrumente 
de evaluare, care s  ajute la construirea de metode de evaluare cantitative i calitative mai sofisticate i mai 
apropiate nevoilor de ast zi.  
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Metode i instrumente de evaluare                                                        
specifice activit ilor didactice desf urate on-line 

Prof. înv. primar Gina-Eugenia Richi eanu 
Colegiul Na ional de Informatic  Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 
 

 
Pentru desf urarea oric rei activit i educa ionale online este esen ial  preg tirea materialelor de 

lec ie în format electronic. Chiar dac  facem o activitate în timp real cu elevii, aceste materiale preg tite 
înainte în format electronic sunt absolut necesare pentru buna desf urare a activit ii. Sus inerea 
activit ilor didactice în regim online presupune îndeplinirea unor criterii de eficien  i eficacitate, care 
pot fi atinse prin trei m suri: 

 Cunoa terea metodelor de predare-înv are-evaluare disponibile; 
 Preg tirea pentru desf urarea activit ii; 
 Alegerea metodelor i instrumentelor de predare-înv are-evaluare adecvate obiectivelor 

activit ii, tipului de activitate i resurselor disponibile. 

La modul ideal, activit ile educa ionale online se deruleaz  pe platforme care integreaz  diverse 
metode de comunicare i colaborare, adecvate obiectivelor curriculare.  

Vorbind exclusiv de clasa preg titoare, lucrurile se complic  pentru c  principalul rol al acestui an 
colar este acomodarea copiilor cu ceea ce înseamn  coal : înv toare, colegi, program, responsabilizare, 

socializare, lucruri greu de realizat în sistem online. Pe perioada clasei preg titoare sunt vizate cinci zone 
de dezvoltare: dezvoltarea fizic  i motric , dezvoltarea socio-emo ional , dezvoltarea cognitiv , 
dezvoltarea limbajului i a comunic rii, dezvoltarea capacit ilor i a atitudinilor de înv are. Toate aceste 
zone de dezvoltare sunt strâns legate de interac iunea direct , tocmai de aceea provocarea devine mai mare 
în online. Din fericire, în ultima perioad , ca manifestare a solidarit ii fa  de provoc rile traversate de 
comunitatea educa ional  din întreaga lume, mai multe organiza ii i edituri au deschis accesul la resurse 
digitale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor colii.  V  voi prezenta mai jos doar câteva dintre aceste 
platforme educa ionale: 

 Eduonline.roedu.net-cea mai mare bibliotec  româneasc  de resurse educa ionale  digitale , care 
cuprinde peste 10.000 de activit i de înv are,cu evalu ri contextuale i formative, reprezentând un 
instrument ideal pentru activit i de înv are , mai ales în situa ia de izolare, determinat  de covid-19. De i 
pe platform  nu exist  resurse pentru clasa preg titoare, pot fi folosite cu succes cele existente pentru clasa 
I; 

 DigitalEdu - resurse educationale digitale - o baz  de date cu resurse educa ionale deschise, în 
format digital, create de cadre didactice, organizate pe discipline si ani de studiu. Con ine linkuri la teste, 
fi e de lucru, jocuri didactice, filme i simul ri. Toate aceste modele puse gratuit la dispozi ia noastr  ne 
pot ajuta considerabil în activit ile de evaluare. V  dau doar un exemplu de joc didactic, propus chiar de 
una dintre colegele noastre din înv mântul vâlcean, pentru consolidarea desp r irii în silabe. 

https://wordwall.net/ro/resource/3378478/ 

 Kinderpedia - o platform  gratuit  care ajut  la gestionarea clasei i a activit ilor de înv are, dar 
i pentru comunicare i colaborare. Mai multe detalii apar în link. https://docs.kinderpedia.co/ro/ 
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 Livresq - o platform  pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea c r ilor elecronice, dezvoltat  
printr-un proiect cu finan are european ,  care poate fi utilizat  pentru elaborarea de lec ii - 
https://livresq.com/ro/ 

 Muzee cu tur virtual-Cuprinde o list  actualizat  a tuturor muzeelor din România cu tur virtual i 
imagini panoramice, precum i o list  a muzeelor cu bunuri culturale mobile digitalizate 3D. Este un portal 
administrat de Institutul Na ional al Patrimoniului- Ministerul Culturii 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html 

Toate aceste platforme educa ionale pomenite ofer  un sprijin real i sigur în demersurile noastre 
didactice în online, dar nu pot înlocui predarea i evaluarea fa  –în- fa . 

Concluzionând, putem genera o serie de reguli valabile pentru aplicarea eficient  a metodelor i 
instrumentelor  de evaluare specifice activit ilor didactice desf urate online: 

 Dezvoltarea unor competen e digitale i de construire a unei comunit i, astfel încât elevii s  se 
simt  conecta i; 

 Comunicarea cu p rin ii trebuie s  fie mai detaliat , simplificat , pentru c  în sistem online avem 
nevoie de mai mult suport din partea lor, avem nevoie realmente ca p rin ii s  fie partenerii no tri; 

 Con inutul trebuie simplificat i predat mai lent, astfel încât trebuie s  alegem cu în elepciune ce 
vom preda i evalua  în online, i nu în ultimul rând tot timpul trebuie s  punem accent pe feedback 
semnificativ în mai pu in timp; 

 Evalu rile sumative ar trebui s  se concentreze pe crea ie,pentru c  este mult mai dificil s  tri ezi 
atunci când trebuie s  creezi sau s  faci ceva, plus c  se integreaz  mai multe arii tematice. 

 Este obligatoriu s  se creeze ritualuri i rutine explicite i constante, mai ales când vorbim de micii 
colari. 

Acesta este un timp al provoc rii, în care, dac  nu avem grij , putem s  c dem cu u urin  în capcana 
conceperii unor ore care nu func ioneaz . 
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PROFESORUL – AGENT AL SCHIMB RII 

Prof. Înv. Pre c. Riedel Iboi-Mihaela                                                      
Gr dini a cu Program Normal Glod                                                       

coala Gimnazial  Alma u Mare, jud. Alba 

 

St  în puterea noastr , a educatorilor, s  implement m schimbarea, s  ajut m copiii s  se dezvolte 
holistic, în ritmul propriu, s  g sim metode adecvate pentru a atinge scopul dorit, cu alte cuvite, profesorul 
este curator al con inutului, un agent al schimb rii. 2 

Educatorul înso e te pre colarul în activit ile de înv are, observ  activ activitatea acestuia, 
analizând rezultatele ob inute în raport cu obiectivele propuse. Aceast  analiz  ia forma evalu rii, termen 
definit de C. Stan (2000) ca un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a unor procese, 
comportamente, performan e, prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de etalon. 
Acest set de criterii stau la baza formul rii itemilor comportamentali pentru diferen iere i individualizare. 

La gr dini  curriculumul este integrat, f r  con inuturi prescrise, facilitând achizi iile 
comportamentelor din fiecare domeniu de dezvoltare, pentru fiecare grup  de vârst , în ritmul propriu al 
copiilor în func ie de vârst , interesul acestora i specificul gr dini ei.3 

Domeniile de dezvoltare a a cum sunt ele conturate în ,,Repere fundamentale privind înv area i 
dezvoltarea timpurie a copilului de la na tere la 7 ani”  sunt intercorelate  între ele avându-se în vedere 
faptul c  pre colarul pentru a fi preg tit pentru coal  este necesar s  aib  nu doar competen e academice 
ci i capacit i, deprinderi i atitudini aferente dezvolt rii cognitive, dezvolt rii socio-emo ionale, 
dezvolt rii fizice, a s n t ii i igienei personale i dezvolt rii limbajului i a comunic rii. 

 Pentru o evaluare eficient  este nevoie ca activit ile s  fie propuse pe baza indicatorilor 
comportamentali cuprin i în ,,Fi a de apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în 
înv mântul primar” . 

Perioada suspend rii cursurilor în sistemul de înv mânt din România i trecerea la înv mântul 
online a reprezentat o provocare pentru cadrele didactice pentru înv mânt pre colar. Interac iunea cu 
copiii a fost stabilit  în mediul online, activit ile specifice acestora s-au realizat utilizând resurse 
educa ionale  care necesitau competen e digitale.  

O oportunitate a fost aplica ia Google Classroom prin intermediul c reia copiii au avut acces la 
filmule e, înregistr ri ale educatoarei, fi e de lucru realizate prin intermediul programului Livewoksheets 
de realizare de fi e interactive sau a resursei digitale Wordwall pentru realizarea unor jocule e sau suport 
pentru activit ile de înv are. 

Metoda ,,Flipped classroom” s-a dovedit a fi eficient  în cazul pre colarilor, copiii au studiat  cu 
ajutorul p rin ilor materialele postate pe platforma educa ional  Google Classroom, evaluarea fiind parte 
din proces, verificarea progresului înv rii realizându-se prin intermediul testelor online care permit o 
evaluare automat  a r spunsurilor. 

Întâlnirile online cu copiii au fost stabilite în func ie de programul p rin ilor, purtându-se discu ii 
despre subiectele deja cunoscute, adaugându-se explica ii unde se considera c  este necesar. Pentru aceste 
întâlnirii s-au preg tit materiale sugestive care s  ajute la consolidarea cuno tiin elor i la evaluarea 
acestora. Cu scopul de a limita timpul petrecut în fa a ecranelor, activit ile digitale au fost alternate cu 
activit i de observare a schimb rilor din natur , de activit i artistico-plastice, activit i practic-
gospod re ti.  

2https://www.portalinvatamant.ro/articole/stiri profesori 106/scrisoare metodica educatie timpurie 2021 2022 10527.html
3 Repere metodologice pentru consolidarea achizi iilor din anul colar 2021 2022, Editura Didactic i Pedagogic .A.
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Prin activitatea interdisciplinar  cu titlul ,,Bun tatea în culori” s-a încercat s  se fac  o ancor  între 
cuno tiin ele anterioare i cele noi,  prin imagini familiare mediului lor, o poveste despre copiii de la sat 
care s  fie punct de plecare pentru activit ile altor copii de la sat. Pentru evaluare s-a folosit fi a de lucru 
interactiv , Liveworksheets. 

 

Bun tatea în culori 

fragment din CARTEA BUN T II de Cristina Andone 
 

 De mii de ani, pove tile au venit dinspre sat c tre ora , ca surs  de valori i de în elepciune. De ceva 
vreme, aceste pove ti au amu it, cople ite fiind de istorisirile de la ora . Nu mai tim la ce viseaz  copiii de 
la sate.  

 Pentru a afla care sunt reperele lor de bun tate, Cristina Andone, a strâns sute de r spunsuri de la to i 
atâ ia copii din 17 localit i din România. Aceste semin e de bun tate au rodit într-o carte numit  Cartea 
bun t ii. O carte despre ce înseamn  s  fim genero i, deschi i, s  avem încredere i r bdare i de asemenea 
s  fie o surs  de inspira ie pentru to i copiii, indiferent unde locuiesc.  

Numai prin ochi i suflet de copil bun tatea poate fi descris  prin culori.4 
 

BUN TATEA E ....  
albastr  pentru c  e senin tate.  
Ro ie c  e inim !  
Roz, c  e dulce . 
VERDE, ca p mântul prim vara, ca speran a   
Maronie, ca vi elu ul nou-n scut 
Neagr , ca mielul Mirciulic  
NU E CULOARE, E TOATE CULORILE ÎN UNA! 
https://www.liveworksheets.com/1-vr1580470bx 

 
   
 

4 cristina andone
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Evaluarea educa ional  

Material realizat de PIP: R peanu Renada 
Colegiul Na ional Pedagogic Regina Maria Municipiul Ploie ti 

 

 
“Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 

datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., 1997).  

 
În compara ie cu metodele tradi ionale, cele interactive sunt centrate pe elev i pe activitate, au la 

baz  comunicarea multidirec ional , pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formare de aptitudini, 
deprinderi. Evaluarea, spre deosebire de metodele tradi ionale, este una formativ  i încurajeaz  
participarea copiilor, ini iativa i pune accent pe creativitate. 

 
Metodele tradi ionale, clasice sunt acceptate ca fiind cele cu pronun at caracter oral: povestirea, 

explica ia i prelegerea colar , lucrul cu manualul, exerci iul. Ele pot s  apar  în forma lor „pur ”, dar mai 
nou se completeaz  cu unele moderne, ca i conversa ia sau demonstra ia în func ie de materia la care sunt 
folosite.  

 
Metodele moderne- activ-participative- pun accent pe înv area prin cooperare, aflându-se în opozi ie 

cu cele tradi ionale. Prin participare, elevii î i pot exprima op iunile în domeniul educa iei, culturii, pot 
deveni coparticipan i la propria formare. Elevii nu sunt doar receptor de informa ii, ci i un participant activ 
la educa ie. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamn  pasul 
deosebit de la „a înv a” la „a înv a s  fii i s  devii”, adic  preg tirea pentru a face fa  situa iilor, 
dobândind dorin a de angajare i ac iune.  

 
Evaluarea reprezint  un domeniu “cheie“ al oric rei schimb ri sociale i dac  este cât mai corect  i 

precis , devine o condi ie esen ial  a succesului. E foarte important ca evaluarea s  fie autentic  i s  nu 
uit m niciodat  faptul c  micul colar nu înva  neap rat pentru a cunoa te, ci pentru a ob ine calificative 
bune.  

 
Dac  va fi subapreciat, î i va pierde încrederea în sine, va renun a i se va inhiba permanent, iar dac , 

din contr , va fi supraapreciat, atunci va deveni mult prea încrez tor în el i va renun a s  se mai preg teasc  
în mod consecvent. Noi trebuie s  îl apreciem la adev rata sa valoare i s -l înv m în permanen  s  se 
autoaprecieze cât mai obiectiv, pentru a dep i apari ia unor astfel de situa ii.  

 
Vom folosi variate metode de evaluare i vom adopta o atitudine cât mai degajat  i comunicativ  cu 

elevul evaluat. El nu trebuie s  perceap  evaluarea ca pe o tortur , ca pe un fel de pedeaps  a procesului 
educativ, ci trebuie s  vad  evaluarea ca pe ceva normal, la fel ca i pe celelalte componente ale procesului 
de înv mânt - predarea i înv area - i s  con tientizeze necesitatea ei.  

 
Metodele de evaluare moderne ofer  posibilitatea de a elimina aceste posibile erori, dac  nu în 

totalitate, m car par ial, prin faptul c  ele pot fi utilizate aproape oricând i oricât timp este necesar, ne 
permit mai multe demonstra ii ale competen elor, ale creativit ii elevilor i pot dezvolta i capacitatea de 
autoapreciere. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

CADRU DIDACTIC: Prof. Ristea Mirabela-Ramona 
 

 

La orice nivel, procesul de înv are se bazeaz  pe trio-ul cadru didactic-familie- elev. 

La nivel primar, datorit  nivelului de vârst  i a particularit ilor individuale, desf urarea în online 
a procesului instructiv-educativ se desf oar  i se bazeaz  pe colaborarea p rinte-elev, mai ales la nivelul 
claselor preg titoare, clasei I i clasei a II-a . 

Prin prob  se în elege orice instrument de evaluare proiectat, administrat i corectat de c tre profesor. 
În mod tradi ional aceste probe se împart în: 

1. Probe orale. Acestea reprezint  metoda de evaluare cel mai des utilizat  la clas . Datorit  fidelit ii 
i validit ii lor sc zute, aceste probe nu sunt recomandabile în situa ii de examen, ele fiind caracteristice 

în principal disciplinelor care presupun demonstrarea capacit ii i abilit ii dificil de surprins prin 
intermediul probelor scrise.  

2. Probele scrise.  Sunt practicate, i uneori chiar preferate, datorit  avantajelor sale imposibil de 
ignorat, în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de instruire i cre terea gradului de 
obiectivitate în apreciere. 

3. Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 
teoretice, precum i a nivelului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. Pentru realizarea 
cu succes a unei activit i practice, este normal ca înc  de la începutul anului colar elevii s  fie aviza i 
asupra: tematicii lucr rilor practice, modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare) i condi iile 
care le sunt oferite pentru a realiza aceste activit i (aparatura, uneltele, s li de sport etc.). Un tip specific 
de prob  practic  îl constituie activit ile experimentale în contextul disciplinelor cu caracter practic-
aplicativ.  

Atunci când vorbim despre evaluarea în mediul online, aceasta se poate desf ura: 

1. Sincron, prin evaluare oral  sau evaluare scris  ( probe din manuale/ auxiliare sau teste  create cu 
ajutorul diverselor aplica ii). 

2. Asincron, prin teme: eseuri, teme scrise, proiecte, portofolii, quiz-uri. 

Metodele de evaluare online a competen elor de limba român  trebuie s -i determine pe elevi s  
interac ioneze, s  aplice i s  rezolve diverse situa ii i probleme. 

Quiz-urile online, în forma exerci iilor de alegere sau completare a spa iilor libere au avantajul de a 
fi rapide, u or de folosit dar i u or de evaluat. 

Activi ile de potrivire a coloanelor sau a cuvintelor, activit ile de tip joc, demonstreaz  abilitatea 
utilizatorului de a crea conexiuni între informa ii i de a le folosi în situa ia dat . Inserarea imaginilor va 
conferi atractivitate, va spori aten ia  i feedback-ul pozitiv din partea celui evaluat. 

În cadrul unei abord ri trans sau multidisciplinare, elevii î i pot demonstra competen ele prin crearea 
de clipuri video care s  prezinte i s  exemplifice un concept înv at în timpul orelor. 
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În cazul matematicii, instrumentele de evaluare specifice activit ii online sunt: evaluarea oral  pe 
parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, referate , proiecte. 

Pentru disciplinele care au activit i de înv are practice se pot evalua i experimente simple care pot 
fi realizate cu obiecte la îndemân  în cas . 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platform . 

Metodele de evaluare pentru aria curricular  Arte se pot clasifica în: orale, srise, practice. 

În urma lec iilor predate, elevii pot fi verifica i prin realizarea unei conversa ii prin care profesorul 
urm re te cât din materia predat  a fost asimilat  de elev, printr-un chestionar de evaluare sau prin 
realizarea unei expozi ii online prezentat  în timpul orei.  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ONLINE                                          
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre : RI  VIORELA 

           
Dac -l parafraz m pe George Bernard Shaw, care spunea c  este de preferat s  vedem copilul în 

c utarea cunoa terii i nu cunoa terea în urm rirea copilului, în elegem c  idealul educa iei este acela de a 
aprinde setea de con inuturi revelatoare de lumin , nu doar de a transmite fluxuri nesfâr ite de informa ii. 
A adar, un bun educator î i dedic  existen a form rii copilului în spiritul explor rii cognitive, îl înnobileaz  
pe acesta cu spirit de investiga ie, cu ini iativ  i-i las  libertatea de a- i urma interesele în conformitate cu 
poten ialul s u intelectual f r  ca vreodat  s -i limiteze imagina ia i creativitatea. 

Referitor la evaluare, tim c  scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea m surii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire a eficien ei metodelor de predare/înv are, iar dac  ne 
referim la sistemul de înv mânt atunci activit ile de evaluare trebuie s  fie realizate în concordan  cu 
perspective nevoilor de formare ale celui educat. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
cumulativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip ,,da/nu,,( adev rat /fals ) sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu 
r spuns deschis.  

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

Tot ceea ce înseamna proces de predare-înv are-evaluare, a devenit un proces educa ional la distan . 

Cu to ii am fost nevoi i s    ne mut m activitatea în mediul on-line i am f cut   cuno tint    cu aplica ii   
care faciliteaz  înv area la distan .  În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de 
calificative sau note. 

Prin   noul   curriculum   este   promovat    ideea   încuraj rii   i   dezvolt rii   imaginii pozitive de 
sine, a încrederii în for ele proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. În aceasta perioad , 
când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu   are o sarcin    u oar . Tot ceea ce trebuie s  
fac , reprezint    o   form    de   înv are   la   distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

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

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

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri  online  i pentru copii  pre colari.  Prin platformele  i    aplica iile  
disponibile  online,   drumul este   larg deschis  pentru  diverse tehnologii utile în predare  i  evaluare,  dar 
ceea  ce trebuie  s  vin   întâi  este modul  în   care tehnologia  va îmbun t ii pedagogia folosit .   
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Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

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

S  enumer m câteva: 
 
Google Classroom: este o modalitate prin care putem discuta cu elevii – Meet video chat; pot fi 

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

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

Wordwall: este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Folosind instrumentul wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe 
care s  le folosim în cazul pred rii sincron sau asincron. 

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

Quizizz: este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 
formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio, 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza pentru înv area sincron. Au o interfa  prietenoas , se v d 
întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  
profesorului statistici, progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. 
Link: https://quizizz.com/admin 

Kahoot: este un instrument folosit în evaluarea la clas , cât i în evaluarea online (feedback), cu 
ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame 
pentru a cre te gradul de interac iune a jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. 
Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
Link: https://kahoot.com/ 

 Jocuri online: sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice deoarece î i p streaz  
sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile online. 

 Jingsawplanet: este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 
decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit  ( de la 3 la câteva sute de buca i). Este o 
aplica ie gratuit  i nu necesit  crearea de cont de utilizator. Aceast  aplica ie place foarte mult i am primit 
un feed-back imediat.Am folosit aceast  aplica ie ca evaluare online la finalul unei activit i sau ca variant  
a unui joc didactic. 

 Ca o concluzie personal : evaluarea online poate i trebuie s  fie o continuitate a înv rii din 
clas /grup . Trebuie s  avem un scop comun - acela de a face o educa ie de calitate, copiilor no tri! 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 

EDP.; 
* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP; 
* Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
 

 

208



 

 
,,EVALUAREA ÎN ÎNV T MÂNTUL PREUNIVERSITAR”                                

Între online i tradi ional 

Liceul Tehnologic ,,Octavian Goga” Jibou                                                  
Prof. Riza Oana Denisa 

 
 
Evaluarea colar  poate fi considerat  a treia dimensiune a preocup rilor didactice, al turide predare 

i înv are. Într-un demers evaluativ, foarte important  este perspectiva din care acesta este conceput.  
 
Asigurarea reu itei colare presupune transformarea evalu rii într-un proces continuu, integrat  

organic în structura proceselor de instruire.  
 
Aceast  caracteristic  presupune interven ia ei activ  pe tot parcursul desf ur rii pred rii i 

înv rii. A a cum consider  Ioan Cerghit, ,,continuitatea este asigurat  prin admiterea evalu rii în forme, 
moduri i în diverse momente bine articulate”. 

 
Evaluarea în înv mânt este o problem  veche cu conota ii noi, un subiect controversat datorit  

înc rc turii sale morale, pentru c , pân  la urm , prin evaluare se hot r te soarta unor destine.  
 
Evaluarea este poate componenta cea mai important  a procesului de înv mânt i apreciem c  de 

ea depinde succesul nostru, al cadrelor didactice i al elevilor, dar i reu ita întregului proces de înv mânt, 
iar neajunsurile metodelor tradi ionale de evaluare trebuie compensate prin cele moderne, alternative i 
complementare, deoarece primele pot îngreuna, f r  rea inten ie evolu ia elevului, care i el a devenit 
modern, iar dezvoltarea lui presupunea abord ri noi. 

 

Capacit ile intelectuale pe care dorim s  le dezvolt m elevilor au un caracter complex, multi i 
interdisciplinar.  

De exemplu, capacitatea de a rezolva probleme este comun  matematicii, dar i tiin elor; capacitatea 
de a citi i în elege un text este util  nu numai la limba român  sau în înv area limbilor str ine, dar i la 
istorie sau geografie. De i importante pentru testarea cuno tin elor i competen elor elevilor, metodele 
tradi ionale de evaluare nu mai sunt eficiente în situa ii precum cele descrise mai sus.  

Ca urmare, trebuie s  folosim metode de evaluare care s  fac  apel la creativitatea elevului, la 
gândirea divergent sau la generaliz ri.  

Metodele de evaluare moderne ofer  posibilitatea de a elimina aceste posibile erori, dac  nu în 
totalitate, m car par ial, prin faptul c  ele pot fi utilizate aproape oricând i oricât timp este necesar, ne 
permit mai multe demonstra ii ale competen elor, ale creativit ii elevilor i pot dezvolta i capacitatea de 
autoapreciere. Avantaje i dezavantaje prezint  oricare dintre metode, dar combinarea lor într-un mod 
adecvat, duce la o evaluare mai bun  decât dac  am folosi doar pe unele dintre ele.  

Ceea ce este cel mai important, e faptul c  putem forma elevului capacitatea de a emite judec i de 
valoare asupra propriei presta ii pentru c  “... într-o societate concuren ial , coala este datoare s -l ajute 
pe fiecare dintre elevii s i s i stabileasc  scopuri în via , în raport cu posibilit ilelui reale (I.Jinga). 

A adar, noi, dasc lii, trebuie s  descoperim ceea ce elevii tiu i pot face cu ceea ce tiu, i mai pu in 
ce nu tiu i nu pot face. Trebuie s  încuraj m fiecare progres al copilului i s -l ajut m astfel s  se dezvolte. 
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Evaluarea în învatamantul preuniversitar-                                                 
între online i tradi ional 

 
 
 

Autor: înv. Carmen Rizea 
Scoala Gimnaziala nr. 4 ,,EDC” Pucioasa, Dambovita 

 
         

 
Invatamantul modern are ca ultima preocupare centrarea pe competente, de aceea se urmareste 

implementarea unui cadru nou de evaluare, a unui nou sistem de referinta care sa fie centrat pe formarea de 
competente.  

Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor ob inute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judec i de valoare asupra rezultatelor 
m sur rii i adopt rii unei decizii educa ionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea i 
aprecierea rezultatelor. Se realizeaza pentru a sprijini actul pred rii, a orienta i stimula activitatea de 
înv are a elevilor ,dar i pentru a permite ameliorarea continua a procesului didactic. 

In invatamantul primar, noul sistem de evaluare prin calificative pe baza descriptorilor de performanta 
a insemnat schimbarea de orientare a evaluarii dinspre cantitativ spre calitativ, dinspre cat stie elevul spre 
ceea ce stie el sa faca, elevul fiind un partener in relatia educationala, un subiect si obiect al evaluarii in 
acelasi timp. 

Evaluarea modern  pune accent pe verificarea realiz rii obiectivelor, pe m surarea rezultatelor cu 
ajutorul unor instrumente diverse, care sa asigure reusita in invatare. M surarea i aprecierea servesc 
deciziei de ameliorare, respectiv hot rârii unor solu ii pentru perfec ionarea procesului instructiv-educativ 
i a rezultatelor. Astfel, se pune accent pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce 

acoper  atât domeniile cognitive cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare. Are un rol activ, 
dezvoltând mereu o func ie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o rela ie educa ional  
ce ofer  transparen , siguran , deschidere. Elevul este evaluat pentru ceea ce tie, nu este sanc ionat  
pentru ceea ce nu tie.  In evaluarea tradi ional , centrat  pe acumularea de cunostin e, notarea este un scop 
în sine, un mijloc de clasificare, de ierarhizare si constituie un moment separat de activitatea de predare-
înv are.  

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut  i apreciat  ca fiind cea mai eficient  i de dorit de 
pân  acum, este înv mântul electronic. Noul context social, situatia pandemica, a creat posibilitatea de a 
ne pune in valoare abilitatile digitale. Oportunit ile de înv are online i utilizarea resurselor educa ionale 
deschise permit utilizarea mai eficient  a timpului profesorului, dar reduc si costurile materialelor necesare 
instruirii. Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  situatii de înv are fa  în fa  cu 
situatii de înv are online. Gradul în care are loc înv area online i modul în care este integrat  în 
curriculum pot varia în func ie de coli. Strategia de combinare a înv rii online cu instruirea colar  fa  
în fa  este util  pentru a adapta diversele stiluri de înv are ale elevilor i pentru a permite fiec ruia s  
studieze în ritmul propriu.  

Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 
i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai mai interesant i 

adaptat elevului digital.  Fiecare elev prefera resurse in functie de stilul de invatare, de nevoile si interesele 
lui, creandu-se astfel o invatare personalizata. La fel si cadrele didactice isi pot alege materiale accesibile, 
diverse si gratuite.  

In invatamantul preuniversitar au aparut foarte multe platforme de invatare (Classroom, ClassDojo, 
Zoom, Scoala Intuitext, MicrosoftTeams, Easyclass etc) care permit doua tipuri de activitati scolare: sincron 
(unde profesorul poate controla in intregime lectia, creând, coordonând, adaptând i monitorizând mediul 
educa ional) si asincron (unde profesorul doar sprijina si indruma, intervine mai putin spre deloc si elevul 
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studiaza in ritm propriu). Avantajele acestor platforme sunt numeroase: accesul la invatare, în orice moment 
i din orice loca ie; sunt centrate pe elev; elevii pot colabora i înv a împreun ; favorizeaz  creativitatea 
i descoperirea de noi interpret ri/sensuri; permite  si faciliteaza accesul la noile competen e cerute de via a 

modern ; materialele pot fi personalizate; interactiunea cu profesorul este libera, fara constrangeri( sunt 
foarte multi elevi care au trac, se exprima mai greu si sunt coplesiti de emotii la o interactiune fata in fata); 
elevul poate înv a în ritmul lui propriu, primeste feedback/ feedforward rapid si permanent. Dintre 
dezavantajele create de instruirea online amintim: conexiunea slaba care face sa scada calitatea sunetului, 
imaginilor, graficelor si presupune pierdere mare de timp; lipsa contactului fata in fata dauneaza dezvoltarii 
individului in vederea integrarii in societate( acesta va intampina dificultati in adapatarea sociala); unii elevi 
nu au acces la internet, nu au dispozitive digitale( in mediile defavorizate); limiteaza capacitatea de 
exprimare verbala, orala( elevul isi va pierde capacitatea de a-si exprima o opinie, de a argumenta si de a 
contraargumenta. Putem observa faptul ca avantajele contrabalanseaza dezavantajele si de aceea este 
indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a celor online pentru a ob ine 
performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor in scopul formarii profilului 
absolventului de invatamant preuniversitar. 

In ceea ce priveste procesul de evaluare, cele doua forme, formativa si sumativa sunt facilitate de 
tehnologie.        

Evaluarea formativ  este evaluare pentru înv are, care îi indic  elevului unde se afl  i îl ghideaz  
c tre dobândirea competen elor, iar profesorului îi arat  cum îl poate sprijini pe elev pentru atingerea 
obiectivelor de înv are personalizate. Accentul cade pe feedback si pe progres. Se pot da teste scurte, create 
cu ajutorul unor aplicatii smart (Kahoot!, GoogleForms, EdPuzzle, Nearpod, ASQ, Quizizz) in care 
feedbackul sa fie imediat daca sunt corectate  automat. Ele elimina plagiatul, raspunsurile copiate si ii ofera 
profesorului o imagine despre nivelul la care se afla elevul. De asemenea, elevul este invatat sa gandeasca 
critic, sa inteleaga si sa retina continutul. 

Evaluarea sumativ  este o evaluare a înv rii, care se finalizeaz  de obicei cu o not , cu un calificativ, 
cu o diplom .  Creat  de profesor înc  din etapa de planificare, având obiectivele de înv are i 
competen ele în minte, evaluarea sumativ  verific  ceea ce în elege i cunoa te elevul, dar mai ales ceea ce 
tie s  fac  i cum reu e te s  aplice ceea ce a înv at. Accentul în evaluarea sumativ  cade pe atingerea 

obiectivelor de înv are i pe stabilirea altora noi. Dac  evalu rile formative sunt aplicate eficient, 
profesorul va cunoa te progresul i nevoile de interven ie ale elevilor s i înainte de a ajunge la evaluarea 
sumativ .  

Metodele tradi ionale de evaluare sunt bine cunoscute i folosite frecvent la toate nivelurile de 
înv amânt. Acestea creaz  un anumit grad de satisfac ie i confort, pornind de la ideea c  ceea ce este 
experimentat i implementat de mul i i de o mai lung  perioad , are anse ridicate de succes. Elevii au îns  
un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evalua i. Ce pot face cadrele didactice s  diminueze sau chiar 
s  elimine acest disconfort? Pot combina o serie de metode si pot folosi o serie de instrumente online de 
evaluare astfel incat aceasta sa fie mult mai atractiva si sa produca efectul dorit.  

 
Astfel, in ora digitala putem aduce numeroase metode si instrumente: 
 
  1. Portofoliul digital al elevului (foto, video, text) cu Padlet, Wakelet, Class Dojo, Google Slides, 

Chatter Kids 
  2. Documentarea foto / video a unui proiect cu Quik, Stop Motion, Flipgrid, etc. 
  3. Realizarea unei colec ii de texte / articole / bloguri cu Bookcreator, StoryJumper, etc. 
  4. Turul galeriei virtuale – Evaluarea colegilor i a muncii în echip  cu Padlet, Flipgrid, etc. 
  5. Auto-evaluare i autoreflec ie într-un jurnal de înv are online (foto, video, text) cu Padlet, 

Google Doc, Word Doc, Powerpoint, Google Slides, Mindmaps, etc. 
  6. Aplicatia Plickers (http://plickers.com)- un instrument interactiv, o modalitate versatil  de a crea 

teste de tip gril  i adev rat/ fals pentru elevi. Profesorul are posibilitatea s - i formuleze întreb rile, 
num rul de r spunsuri, tipul de r spunsuri, poate ad uga imagini pe baza c rora va formula întreb rile.  

 
Elevii nu au nevoie de lucrare scris , deoarece aplica ia permite proiectarea (cu ajutorul unui 

videoproiector) intreb rilor i a variantelor de r spuns, ace tia r spunzând doar prin ridicarea unui card 
(unic prin form  i personalizat) ce este oferit gratuit de aplica ia Plickers. Avantajele acestui tip de evaluare 
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online sunt multiple, atât pentru elevi, cât i pentru profesori. Elevii se simt mult mai confortabil tiind c  
particip  la un nou mod de a fi testa i i c  aceast  nou  metod  implic  i gadgeturi i aplica ii pe care ei 
le folosesc zilnic (internet, tablet , smartphone).  

Faptul c  nu mai scriu r spunsurile pe o foaie, ci r spund cu ajutorul unui card pe care profesorul îl 
scaneaz  cu tableta sau telefonul inteligent, faptul c  r spunsurile lor sunt ”live” îi motiveaz  s  se 
concentreze asupra evalu rii cu mai mult  responsabilitate.  

De asemenea, elevii sunt câ tiga i i prin faptul c  la finalul testului pot primi scorul/ nota pe loc, 
aplica ia afi ând pentru fiecare participant la test r spunsurile corecte i pe cele incorecte (acestea fiind 
marcate distinct prin culoarea ro ie). Elevii mai pot primi i fi a individual  cu r spunsurile date, astfel 
încât s  se poat  realiza autoevaluarea i autocorectarea, care se pot face direct în clas . Notarea este deci 
obiectiv , pe m sura cuno tiin elor elevilor.  

Prin urmare, cand confortul personal al celui testat devine un atu, ne asteptam ca elevii no tri s  
performeze, sa inregistreze progres in invatare si evaluarea sa fie una de succes. 
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Evaluarea între tradi ional i online la pre colari 
 

Prof. înv. pre c. Rizea Cristina Georgiana 
Gr dini a cu P. P. Scufi a Ro ie, Ploie ti 

 
 
Evaluarea la nivel pre colar se contureaz  ca o problem  ap rut  sub impulsul efortului de a introduce 

i la aceast  treapt  de înv mânt, preg tirea pentru coal , principiile cercet rii tiin ifice prin care se 
stabilesc obiective, con inuturi, metodologii de realizare i apreciere în scopul perfec ion rii procesului de 
înv mânt, a asigur rii succesului copiilor în gr dini  i în coal . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea este menit  s  furnizeze informa ii necesare ,,regl rii” i ,,amelior rii” activit ii, 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue.  

Metodele alternative sau complementare ar asigura, astfel, preg tirea pentru via  real  prin 
rezolvarea unor probleme concrete de via  , experimentare, reflec ie, interoga ie, interes, exprimarea unui 
stil propriu, i, nu în ultimul rând, autoevaluare. Caracterul alternativ, sau complementar al metodelor de 
evaluare, indic  faptul c  acestea completeaz  seria metodelor tradi ionale de evaluare si se pot utiliza cu 
succes în activit ile de evaluare, fie simultan, fie alternativ. În condiitile actuale ale procesului instructiv 
– educativ, nu putem vorbi despre o înlocuire a metodelor traditionale de evaluare cu cele alternative sau 
complementare, dar putem sus ine importana cunoa terii acestor alternative evaluative i a utiliz rii lor, de 
c tre cadrele didactice din înv mântul obligatoriu i nu numai.  

Metodele alternative care sunt din ce in ce mai mult in atentia cadrelor didactice si sunt folosite in 
invatamantul preuniversitar romanesc sunt: observarea sistematica, inverstigatia, autoevaluarea, 
portofoliul.  

La început, coala online a fost o provocare, dar cu trecerea timpului a devenit o necesitate, iar în cele 
din urm  o obi nuin . Astfel procesul de predare-înv are-evaluare online a devenit o  parte important  a 
actului educativ. 

Înv area online a presupus deprinderea unor abilit i digitale pentru o mare parte a factorilor umani 
implica i, dar i o dezvoltare a acestor abilit i pentru cealalt  parte. Dar,  s  nu uit m c  înv area la distan  
presupune o organizare mai special , folosirea a  mai multor platforme de înv are i mijloace tehnice, 
astfel c  profesorii au urmat diferite cursuri ca s  descopere metode i mijloace pentru a stârni interesul 
elevilor în momentul pred rii la ore. Efortul depus de profesori, elevi, p rin i are ca scop adaptarea la nou, 
pentru cre terea actului educa ional. 

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

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

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

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

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
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-În ceea ce prive te platforma Zoom, ea este util  pentru realizarea videoconferin elor cu pre colarii. 
Aceasta const  în de inerea unui cont pe platform  i programarea lor fie din Kinderpedia (pentru profesorii 
care au cont i o utilizeaz ), fie direct de pe site-ul www.zoom.us. Ceea ce am utilizat cel mai des a fost 
op iunea de Share screen (partajarea ecranului calculatorului), prin care le prezentam copiilor materiale 
create de mine (PPT-uri, CD-uri educa ionale interactive de exemplu), site-uri (eu am partajat YouTube, 
Jogsaw Planet etc). De asemenea, exist  i op iunea de whiteboard, pe care copiii pot scrie, desena etc. 
Acestea dou  op iuni (share screen i whiteboard) pot fi folosite i de profesor, dar i de c tre copii, dac  
profesorul le acord  permisiunea selectând Multiple participants can share simultaneously. Zoom ofer  
posibilitatea înregistr rii video i audio a videoconferin elor, are un Chat unde se poate discuta, unde se pot 
trimite link-uri sau documente etc, dar i o list  cu to i participan ii prezen i la videoconferin .  

O sesiune de videoconferin  dureaz  45 minute f r  abonament. Înainte cu 10 minute de expirarea 
timpului, Zoom afi eaz  pe ecran o notificare în acest sens i un sronomentru 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR:                                       
O DIMENSIUNE FUNDAMENTAL                                                      
A PROCESULUI DE ÎNV MÂNT 

 

Prof. Adriana Roca                                                                     
Gr dini a ”Surorile Providen ei”, Ia i 

 

 

„Nu po i s -i înve i pe al ii ceea ce tu nu tii. Nu ajunge s  tii bine ceva pentru a-i înv a pe al ii. 
Trebuie s  tii CUI te adresezi i CUM s  o faci!” (P. Klapper). 

 

Copiii sunt diferi i. i totu i, câteva lucruri esen iale îi fac s  fie asemenea. To i au nevoie de dragoste, 
de securitate, de hran  s n toas  i de exerci iu. To i simt nevoia de siguran  i de acceptare, de 
recuoa tere. To i caut  un sprijin în adult i chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia pe 
m sur  ce î i dezvolt  încrederea în sine i î i dobândesc propria independen .  

To i copiii urmeaz  acela i ciclu al dezvolt ri, al evalu rii. Ceea ce difer  de la un copil la altul este 
ritmul personal al fiec ruia. Trebuie s tim c  nu întotdeauna mai repede înseamn  mai bine sau mai mult. 
Dezvoltarea copilului are loc pe mai multe paliere i nu întotdeauna progresul înregistrat pe un palier de 
c tre copil este acela i pe toate palierele.  

Luând în considerare aspectele mai sus precizate putem afirma faptul c  societatea este din ce în ce 
mai preocupat  de a r spunde corect la întrebarea: ”Cum merg lucrurile?”. C utarea r spunsului duce 
întotdeauna la unele programe de evaluare care ofer  informa ii despre oportunitatea, calitatea i eficien a 
demersurilor efectuate, a serviciilor, a modelelor, a comportamentelor i conduitelor umane.  

Evaluarea noastr  a devenit pentru socieatea noastr  nu numai fireasc , dar i necesar . Sub diferite 
forme sau modalit i, fiecare membru al societ ii a fost implicat, mai mult sau mai pu in, în diverse forme 
de evaluare. Se tinde, în mod firesc, spre o evaluare autentic , obiectiv  i sistematic .  

Spre deosebire de perspectiva clasic  a înv mântului, ce are în centrul procesului, actul pred rii, în 
concep ia modern , accentul se pune pe func iile înv rii, pe participarea pre colarilor în dobândirea  
cuno tin elor i formarea de priceperi i deprinderi.  

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai 
mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  pre colarii, îi ajut  s  
con tentizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz  
propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea 
activit ilor desf urate, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate.    

Evaluarea pedagogic , definit  de cei mai mul i speciali ti în domeniu ca ”emiterea unor judec i de 
valoare asupra modului în care se realizeaz  procesul de înv mânt i asuprea rezultatelor ob inute; 
activitate de examinare i apreciere a rezultatelor colare, proces menit s  m soare i s  aprecieze valoarea 
rezultatelor sistemului de educa ie i înv mânt sau a unei p r i a acestuia...” (V.Cojocariu, D. Grigora , 
2000)  este o etap   fundamental  a procesului de înv are pe care niciun cadru didactic nu o poate trece cu 
vederea.  
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Forme de evaluare utilizate în înv mântul pre colar: 

a) Evaluarea ini ial : const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini  sau în momentul integr rii în diferite categorii de vârst  ale personalit ii.   

b) Evaluarea continu  (formativ ): se reg se te în derularea tuturor activit ilor curente în gr dini . 
Aceasta presupune: observarea continu  a comportamentului copiilor; reac ii; solicit ri diverse; 
semnalizeaz  progresele ob inute etc.  

Evaluarea formativ  este indispensabil  într-o pedagogie a form rii centrate pe copil.  

c) Evaluarea sumativ  (cumulativ ): se realizeaz  la cap tul unei componente tematice; se recurge la 
ea la sfâr itul anului colar. Acest tip de evaluare implic  o estimare global  a rezultatelor la finele unei 
perioade mai lungi de instruire, o apreciere final  a unei activit i educa ionale.  

 

În concluzie, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale:  

 Respectarea particularit ilor de vârst  i individuale;  
 G sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca evaluarea s  contribuie la dezvoltarea 

personalit ii copilului pre colar; 
 S  r spund  sarcinii gr dini ei de a preg ti copii pentru integrarea cu succes în ciclu primar.  

A a cum bine spunea J.S. Bruner: ”orice cuno tin  oricât de abstract  ar fi, o putem utiliza la orice 
vârst  cu condi ia de a o traduce în limbajul gândirii copilului”.  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT NA IONAL 2022 

Proba E. a) Limba i literatura român  
 
 

Profesor Popescu Rodica Mariana,                                                        
Colegiul Na ional de Informatic  ,,Carmen Sylva” Petro ani 

 
 

 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  zece puncte din oficiu.  
Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  
 
Tipul itemului: item de tip întrebare structurat   
Disciplina: Limba i literatura român  (Examenul de bacalaureat na ional, 2022)  
Profilul itemului: Domeniul cognitiv (cunoa tere/aplicare/analiz /sintez ): analiz   
Competen a evaluat : 1.4. Receptarea adecvat  a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin 

diferite tipuri de texte orale sau scrise  
Con inutul asociat: – texte literare (proz , poezie, dramaturgie); 
- texte nonliterare  
-memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, tiin ifice, argumentative, mesaje 

din domeniul audio-vizualului  
-sens denotativ i sensuri conotative  
-calit ile generale i particulare ale stilului: claritate, proprietate, concizie, precizie, puritate, 

corectitudine, varia ie stilistic , simetrie, naturale e, cursivitate, eufonie  
-elemente care înlesnesc sau perturb  receptarea: canalul, codul, contextul  
-fic iune,imagina ie, inven ie; realitate, adev r  
-scopul comunic rii: informare, delectare, divertisment etc 
 
SUBIECTUL I          (50 de puncte)  

Cite te urm torul fragment: 

Dup  treizeci de ani de zbucium ri de arte, m  întorceam acolo de unde pornisem în lume. C utasem 
fericirea prin toate col urile p mântului i nic iri n-o g sisem. Nici în zgomotul ora elor, nici în iubirea 
oamenilor i nici chiar în inima mea. Cu cât o râvneam mai însetat, cu atât ea se ascundea mai adânc, i 
via a m  gonea într-una, m  umilea, îmi reteza aripile... Apoi îndr zneala m-a p r sit. Ochii mei nu mai 
priveau înainte; înfrico a i de întunerecul nep truns, se întorceau tot mai des înapoi. Amintirea m  îmbr i a 
înfrigurat , îmi dezv lea clipe care au tr it odinioar , îmbr cate în vestminte lucitoare, m  ademenea într-
o lume uitat , unde via a e un vis i sufletul nu cunoa te durerea... 

Îmbulzit într-un col  al compartimentului, îmi venea în fiece minut s  strig în gura mare c  trecem pe 
p mântul f g duin ii. Priveli tile îmi spuneau c  ne apropiem, îmi zâmbeau ca unui tovar  pierdut i 
reg sit. Din când în când, numai câte-o remu care m  mustra c-am întârziat at ta amar de vreme. M  feream 
îns  cu blânde ea unui p c tos care- i isp este vina, recunoscând-o, i sufletul îmi tremura în a teptarea 
s rut rii fericirii. 

 "Un ceas m car s  retr iesc farmecul de odinioar , o singur  clip !..." 
Râpele, stâncile, copacii, chiar soarele, care-mi dogorea cumplit obrajii, mi se p reau mai frumoase 

ca aiurea. M  miram cum puteau sta nep s tori ceilal i oameni, i-i compatimeam. Buzele mele opteau 
mereu "uite, uite", dar atât de domol, c  numai sufletul meu auzea glasul. Îmi d deam seama c  înfl c rarea 
mea ar putea p rea ridicol  celor ce i-au încuiat în geamantane inimile, precum de râs mi s-ar fi p rut i 
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mie acum câteva zile omul care ar alerga s  g seasc  fericirea trecut  într-un sat pierdut pe Valea 
Some ului. 

Cu cât m  apropiam de Vararea, cu atât emo ia m  cople ea mai mult. Silit s -mi st pânesc 
izbucnirile, m  închideam tot mai bine în coaja sufletului meu, ca într-un cuib cald i ferit de primejdiile 
nimicirii. Pe când trenul suia greu printre coastele s lbatece, gândul meu cobora lin în lumea amintirii. M  
sim eam din ce în ce mai mititel i mai mul umit. Vremea i locurile se îmbinau într-o cea  trandafirie, în 
care oamenii i lucrurile apar i dispar ca ni te ar t ri din basme sau ca ni te crâmpeie de visuri… 

Uite Vararea... Din vârful M gurii, soarele o prive te ca un ochi de foc, ocrotitor. Lumina aurie o 
mângâie i o leag n ... soseaua o taie în dou , nesfîr it , iar Some ul o spal  ca pe un copil r sf at... i 
totu i, cât e de mare! Nici cu închipuirea n-o po i cuprinde. Dincolo de ap , doar s  ie i din sat, i îndat  
p se ti în împ r ia zmeilor... […]. Tata se arata totdeauna foarte sever, nu râde niciodat  cu copiii i e 
înva tor. Noi am în eles îns  de mult c  str nicia dumnealui trebuie s  fie pref cut . Întâi, pentru c  nu 
ne-a b tut niciodat . Pe urm , când vorbea cu s tenii, spunea atîtea glume, de- i venea s  te t v le ti de 
râs... Mai fric  ni-e de mama, care e ve nic nec jit  i, cum zice, cum love te… 

Seara e blând  i înstelat , parc  nici s  nu te mai culci, s  nu mai curmi jocurile niciodat … 
Liviu Rebreanu Cuibul visurilor 

  
A. Scrie pe foaia de examen, în enun uri, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e cu privire la 

textul dat.            30 puncte 
1. Indic  sensul din text al secven ei Cu cât o râvneam.      6 

puncte  
2. Men ioneaz  dorin a autorului, utilizând informa iile din textul dat.       

6 puncte  
3. Precizeaz  o caracteristic  a satului descris, justificându- i r spunsul cu o secven  semnificativ  

din ultimul paragraf.           6 puncte  
4. Explic  motivul întoarcerii autorului la locurile natale.      6 puncte  
5. Prezint , în 30 – 50 de cuvinte, o tr s tur  moral  a tat lui, a a cum reiese din ultimul paragraf.  

            6 puncte 
 
B. Redacteaz  un text de minimum 150 de cuvinte, în care s  argumentezi dac  fericirea unei persoane 

este sau nu influen at  de valoarea sentimental  acordat  locurilor natale, raportându-te atât la informa iile 
din fragmentul extras din textul Cuibul visurilor de Liviu Rebreanu, cât i la experien a personal  sau 
cultural .            20 de puncte  

În redactarea textului, vei avea în vedere urm toarele repere:  
– formularea unei opinii fa  de problematica pus  în discu ie, enun area i dezvoltarea 

corespunz toare a dou  argumente adecvate opiniei i formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte  
– utilizarea corect  a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de ortografie i de punctua ie), a ezarea în pagin , lizibilitatea. 6 puncte  
În vederea acord rii punctajului, textul trebuie s  dezvolte subiectul propus. 
 
Tipul itemului: item cu r spuns scurt  
Disciplina: Limba i literatura român  (Examenul na ional de bacalaureat, 2022)  
Profilul itemului: Domeniul cognitiv (cunoa tere/aplicare/analiz /sintez ): analiz   
Competen a evaluat : 2.2. Identificarea i analiza principalelor componente de 

structur , de compozi ie i de limbaj specifice textului dramatic. 
Con inutul asociat: nota iile autorului 
 
SUBIECTUL II         10 puncte 
Prezint , în minimum 50 de cuvinte, rolul nota iilor autorului în fragmentul de mai jos. 
ACTUL II 
 (Aceea i odaie. O lamp  cu gaz arde pe mas ) VETA, CHIRIAC  
SCENA I  
VETA, CHIRIAC  
VETA Du-te, puiule, du-te; fii cuminte, sunt aproape de unsprezece... Cine tie? Vine f r  veste!  

219



CHIRIAC A ! Mai are dou  ceasuri bune de alergat; nu poate veni a a degrab'. 
 VETA De unde tii ce se-ntâmpl ? Paza bun  trece primejdia rea. 
 CHIRIAC N-ai grij , drag , când î i spui eu c  nu vine; are s  mearg  pân  la Cotroceni, ce te 

gânde ti? Nu-l tii pe el c  umbl  agalea?...  
VETA Bine, dar a  vrea i eu s  m  culc; z u, sunt obosit  grozav. tii tu c  de ieri sear  de când ne-

am certat, pân  acum n-am închis ochii? 
 CHIRIAC Ei! D-apoi eu i-am închis!  
VETA Tocmai d-aia; s rut -m  înc  o dat  i du-te i tu de te culc . Mâine ai s  ie i la ezirci ; ai uitat 

c  trebuie s  te scoli pân -n ziu ?  
CHIRIAC Bine zici! Cum s  uit, se poate? Mâine trebuie s  m  scol la patru ceasuri. Are s  vie 

gornistul, s  mergem s  lu m doi oameni din companie, ca s  ridic m pe Tache pantofarul de la Sfântul 
Lefterie.  

VETA Apoi mi-a spus leli a Safta, c -i bolnav de lingoare.  
CHIRIAC Ce treab  am eu cu boala lui? Ce, eu sunt bolnav? Nu m  prive te pe mine. Îl am pe list , 

trebuie s  se prezante la ezirci .  
VETA (tres rind, ca cum ar fi auzit ceva) Ia taci! (ascult .) Mi s-a p rut c  umbl  cineva pe porti . 

'Aide, Chiriac, s rut -m  i du-te. 
 CHIRIAC (o s rut ) Mâine sear  nu te mai duci la "Iunion"? 
 VETA Nu, nu mai m  duc f r  tine... Dar tu... nu ui i ce mi-ai f g duit, n-o s  m  mai nec je ti 

niciodat ?  
CHIRIAC Niciodat . (o s rut , o strânge-n bra e i pleac .) Bonsoar. (se mai întoarce spre a repeta 

jocul i iese în stânga planul din fund.) 
                  I. L.Caragiale O noapte furtunoas  
 
Not  Pentru con inut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii 

literare – 1 punct; logica înl n uirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctua ia – 1 punct). În vederea 
acord rii punctajului pentru redactare, r spunsul trebuie s  aib  minimum 50 de cuvinte i s  dezvolte 
subiectul propus. 

 
Tipul itemului: item de tip eseu structurat  
Disciplina: Limba i literatura român  (Examenul de bacalaureat na ional, 2022)  
Profilul itemului: Domeniul cognitiv (cunoa tere/aplicare/analiz /sintez ): 

sintez   
Competen a evaluat :  
2.3. Identificarea i analiza principalelor componente de structur  i de limbaj 

specifice textului liric. 
Con inuturi asociate: Structura discursului poetic (titlu, motiv literar, idee poetic , 

instan ele comunic rii poetice, m rci lexico-gramaticale ale eului poetic; elemente de 
prozodie); figuri de stil (alitera ia, asonan a, antiteza, compara ia, epitetul, enumera ia, 
hiperbola, metafora, personificarea, repeti ia).  

  
SUBIECTUL III           30 puncte 
Redacteaz  un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care s  prezin i particularit i ale unui text poetic 

studiat, apar inând lui Tudor Arghezi. 

 În elaborarea eseului, vei avea în vedere urm toarele repere:  

– eviden ierea a dou  tr s turi care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioad , într-un 
curent cultural/literar sau într-o orientare tematic ;  

– comentarea a dou  imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

 – analiza a dou  elemente de compozi ie i de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de 
exemplu: titlu, incipit, rela ii de opozi ie i de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de 
prozodie etc.).  
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Not  Ordinea integr rii reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 

 Pentru con inutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerin /reper). Pentru 
redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existen a p r ilor componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 
punct; logica înl n uirii ideilor – 1 punct; abilit i de analiz  i de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctua ia – 2 puncte; a ezarea în pagin , lizibilitatea – 1 punct). 

Examenul de bacalaureat na ional 2022 
Proba E. a) Limba i literatura român  
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE 
Profesor Popescu Rodica Mariana, Colegiul Na ional de Informatic  ,,Carmen Sylva” Petro ani 
 

- Se puncteaz  orice formulare/modalitate de rezolvare corect  a cerin elor.  
- Nu se acord  frac iuni de punct. Nu se acord  punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  
- Se acord  zece puncte din oficiu. Nota final  se calculeaz  prin împ r irea la zece a punctajului total 

ob inut pentru lucrare.  
 
SUBIECTUL I (50 de puncte)  
A. (30 de puncte)  
1. indicarea sensului din text al secven ei date (de exemplu: Secven a are sensul o doream.) – 4 puncte; 

formularea r spunsului în enun  – 1 punct; corectitudinea exprim rii, ortografie i punctua ie – 1 punct 6 
puncte  

2. men ionarea dorin ei autorului (Liviu Rebreanu dore te s  retr iasc  farmecul de odinioar  al 
satului natal, m car un ceas sau o singur  clip ) – 4 puncte; formularea r spunsului în enun  – 1 punct; 
corectitudinea exprim rii, ortografie i punctua ie – 1 punct 6 puncte  

3. precizarea unei caracteristici a satului natal(de exemplu:Vararea era foarte mare, întins ) – 1 punct 
+ 1 punct; justificarea r spunsului cu o secven  semnificativ  din text („Uite Vararea... Din vârful M gurii, 
soarele o prive te ca un ochi de foc, ocrotitor. Lumina aurie o mângâie i o leag n ... soseaua o taie în dou , 
nesfîr it , iar Some ul o spal  ca pe un copil r sf at... i totu i, cât e de mare! Nici cu închipuirea n-o po i 
cuprinde.”) – 2 puncte; formularea r spunsului în enun  – 1 punct; corectitudinea exprim rii, ortografie i 
punctua ie – 1 punct 6 puncte  

4. explicarea motivului întoarcerii autorului la locurile natale (de exemplu: Autorul se întoarce la 
locurile natale pentru a retr i fericirea, pe care o c utase prin toate col urile lumii i nu o g sise.) – 4 puncte: 
explicare nuan at  – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea r spunsului în enun  – 1 punct; 
corectitudinea exprim rii, ortografie i punctua ie – 1 punct 6 puncte  

5. o tr s tur  moral  a tat lui, a a cum reiese din ultimul paragraf  (de exemplu:. Datorit  profesiei 
de înv tor, tat l afi a o atitudine autoritar  în fa a copiilor, dar era o severitate pref cut , în suflet purta 
mult  dragoste i bun tate, deoarece nu i-a b tut niciodat , iar în rela iile cu s tenii glumea foarte mult, 
stârnind râsul): prezentare adecvat  i nuan at  – 4 puncte; abordare schematic , ezitant  – 2 puncte; 
încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte  

– respectarea preciz rii privind num rul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprim rii, ortografie i 
punctua ie – 1 punct 2 puncte 

 
 B. (20 de puncte)  

 formularea unei opinii fa  de problematica pus  în discu ie 1 punct  
– câte 2 puncte pentru enun area oric ror dou  argumente adecvate opiniei formulate: enun are clar , 

în concordan  cu opinia formulat  – 2 p.; încercare de enun are – 1 p.  
2 x 2 puncte = 4 puncte  

 câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunz toare a fiec ruia dintre cele dou  argumente enun ate: 
dezvoltare clar , nuan at  – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.  

2 x 2 puncte = 4 puncte  
 valorificarea textului în dezvoltarea oric rui argument – 3 p./simpla citare a unor secven e din text 

– 1 p.; raportarea la experien a personal  sau cultural  în dezvoltarea oric rui argument – 1 p.  
3 puncte + 1 punct = 4 puncte  

 formularea unei concluzii pertinente 1 punct  
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 utilizarea corect  a conectorilor în argumentare: utilizare adecvat  – 2 p.; utilizare par ial adecvat  
– 1 p. 2 puncte  

 respectarea normelor limbii literare (0–1 gre eli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe 
gre eli – 0 p.) 2 puncte  

 respectarea normelor de ortografie i de punctua ie (0–1 gre eli ortografice i de punctua ie – 1 p.; 
2 sau mai multe gre eli – 0 p.) 1 punct  

 a ezarea în pagin , lizibilitatea 1 punct  
În vederea acord rii punctajului pentru redactare, textul trebuie s  aib  minimum 150 de cuvinte i 

s  dezvolte subiectul propus.  
  

SUBIECTUL II   (10 puncte) 
 

 Prezentarea rolului nota iilor autorului din fragmentul dat 6 puncte  
- prezentare adecvat  i nuan at , prin eviden ierea rolului nota iilor autorului (caracterizare a 

personajelor, precizarea unor detalii scenografice, preciz ri de coordonate temporale sau spa iale etc.) – 6 
puncte  

- prezentare ezitant  a rolului nota iilor autorului – 3 puncte  
- simpla precizare a rolului nota iilor autorului sau tendin  de generalizare – 1 punct  
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înl n uirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 

gre eli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe gre eli – 0 puncte); punctua ia – 1 punct (0–1 gre eli de 
punctua ie – 1 punct; 2 sau mai multe gre eli – 0 puncte) 4 puncte  

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, textul trebuie s  aib  minimum 50 de cuvinte i s  
dezvolte subiectul propus. 

 
SUBIECTUL III    (30 puncte) 
Con inut – 18 puncte 
 – eviden ierea a dou  tr s turi care fac posibil  încadrarea textului poetic studiat într-o perioad , într-

un curent cultural/literar sau într-o orientare tematic  6 puncte 
 - precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orient rii tematice: 2 puncte 
 - numirea a dou  tr s turi ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orient rii tematice 

 precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte 
 - eviden ierea celor dou  tr s turi, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 
– comentarea a dou  imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat 6 puncte 
 - precizarea temei: 2 puncte; 
 - câte 2 puncte pentru comentarea oric ror dou  imagini/idei poetice relevante pentru tema textului 

 poetic – 2 x 2 puncte = 4 puncte (comentarea adecvat  – 2 puncte; încercare de comentare – 1 punct) 
 câte 3 puncte pentru analiza oric ror dou  elemente de compozi ie i de limbaj, semnificative pentru 

textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte 
 - analiza fiec rui element ales, justificând relevan a acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; 

 abordarea schematic , f r  justificarea relevan ei – 1 punct 
Redactare – 12 puncte  

 existen a p r ilor componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct  
– logica înl n uirii ideilor 1 punct  
– abilit i de analiz  i de argumentare 3 puncte  
- rela ie adecvat  între idei, între idei i argumente, formulare de judec i de valoare relevante – 3 

puncte  
- rela ie par ial adecvat  între idei, între idei i argumente, formulare de judec i par ial relevante – 2 

puncte - schematism – 1 punct  
 utilizarea limbii literare (stil i vocabular potrivite temei, claritate a enun ului, varietate a lexicului, 

sintax  adecvat  – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte  ortografia (0–1 erori – 2 
puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte  punctua ia (0–1 erori – 2 puncte; 2 
erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte  a ezarea în pagin , lizibilitatea 1 punct 

 În vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s  aib  minimum 400 de cuvinte i 
s  dezvolte subiectul propus. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ON-LINE I TRADI IONAL                                                     

METODE, TEHNICI I STRATEGII APLICATE PENTRU                                 
REALIZAREA EVALU RII ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

AUTOR: PROF. ÎNV. PRE COLAR: ROGOJINARU-STAN D. FLOAREA  
COALA GIMNAZIAL  GALICEA, G. P. N. GALICEA, JUD. VÂLCEA 

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

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

  
Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 

disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

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

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
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cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 

  
Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i: 

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei, 
 Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 

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

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

 
Tipuri de portofolii: 

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

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

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

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 
lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.;   

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

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

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

  

  BIBLIOGRAFIE: 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 

EDP.; 
* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
* Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP; 
* Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

 

Prof. psihopedagog Roman Adina                                                         
Liceul Special pentru Deficien i de Vedere, Cluj - Napoca 

 

 

Schimb rile din societatea actual  impun, de asemenea, o regândire a abord rii tuturor palierelor de 
înv are: predare, consolidare, evaluare. 

Evaluarea nivelului de dezvoltare i a nivelului cuno tin elor actuale reprezint  întotdeauna punctul 
de plecare în demersul educa ional, având o valoare predictiv .  

În cadrul activit ilor corectiv – terapeutice vorbim despre o evaluare func ional , care presupune un 
inventar al cuno tin elor i abilit ilor transpus în termeni de „aici” i „acum”. 

Evaluarea online a acestor abilit i devine o provocare atât pentru cadrul didactic, cât i pentru elevi, 
devenind un fel de „Evaluare Altfel”. Creativitatea cadrului didactic, modul s u de organizare i prezentare 
a itemilor evalu rii, pe de o parte, dar i capacitatea sa de prelucrare a informa iilor la distan , pe de alt  
parte, trebuie s  reu easc  s  men in  acel echilibru între cantitatea cuno tin elor dobândite (ce anume i 
cât tie s  fac ) i calitatea abilit ilor (cum i în ce m sur  sunt utilizate acestea). 

Integrarea tehnologiei în procesul de evaluare depinde în mare m sur  de vârsta i de capacitatea 
fiec rui copil de a utiliza calculatorul. Dac  la vârsta micii colarit i se impune cu necesitate implicarea 
p rin ilor pentru stabilirea unei rutine de conectare i participare la activit ile colare pe diferite device-
uri, elevii claselor de gimnaziu sunt în m sur  s  se implice activ – participativ. i din acest motiv metodele 
i tehnicile de evaluare sunt diferite. 

Observarea comportamentului (vizual sau motric) se va realiza permanent, pe parcursul fiec rei ore. 
Putem sintetiza informa iile privind fixarea i urm rirea vizual , tehnica de explorare vizual  utilizat , de 
exemplu, dac  i numai dac  copilul prive te direct în camera monitorului... Abilit ile psihomotrice pot fi 
monitorizate prin urm rirea realiz rii sarcinii de lucru, copilul folosind resursele materiale g site în spa iul 
casei sale. 

Îns , platformele educa ionale existente, de tipul G Suite for Education, ofer  posibilit i multiple de 
aplicare. 

Google Classroom ofer  posibilitatea organiz rii clasei / grupelor de elevi. Aici se pot posta materiale 
de evaluare i teme adresate elevilor, dar i termenul limit  pân  la care se pot trimite aceste rezolv ri. Tot 
aici se va înregistra notarea elevilor, urm rindu-se o evaluare transversal , prin raportarea la ceilal i elevi 
ai clasei, dar mai ales o evaluare longitudinal , prin urm rirea progresului elevului în timp. 

Întâlnirile pe Meet, favorizeaz  interac iunea direct  elev – profesor i elev – elev, în cadrul lor 
putându-se cere i oferi feedback. Se pot discuta aici modalit ile de realizare a temelor pentru acas  i 
rezultatele probelor de evaluare. 

Aplica ia Jamboard, ofer  o tabl  de colaborare, în care profesorul i elevii î i pot aduce contribu ia 
la un subiect anume prin folosirea mesajelor scrise, în mod interactiv.  

Google Forms – permite elaborarea de teste i chestionare cu r spuns la alegere sau r spuns deschis, 
fiind un alt instrument deosebit de eficient în evaluare. 
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Pentru clasele mici, extrem de util  este aplica ia Wordwall, unde se pot crea o serie de jocule e 
animate, pe un template preexistent. Rezolvarea corect  este acompaniat  de un sunet specific. La final se 
realizeaz  un clasament care ine cont de num rul r spunsurilor corecte, dar i de timpul de rezolvare.  

În concluzie, îndep rtându – ne de metodele i tehnicile tradi ionale  i adoptându - le pe cele 
moderne, complementare, ajungem s  realiz m o evaluare global , continu , corect  i complet . 

 
Referin e:  

 Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010 
  https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ1.pdf 
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EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNV RII INTERACTIVE –                              

BAZ  PENTRU ÎNV AREA DIFEREN IAT  I INDIVIDUALIZAT  

Înv toare: Doina Roman                                                               
coala Gimnazial  Nr. 1 S veni, Jud. Boto ani                                              

 

 

Modernizarea colii române ti presupune adecvarea/adaptarea acesteia la provoc rile i la noile 
solicit ri ale mediului socio-profesional.  

coala, oricât de performant  ar fi, nu-l poate echipa pe elev cu un volum de cuno tin e i deprinderi 
care s -i serveasc  pe întreg parcursul profesiunii sale. Pentru a face fa  schimb rilor coala trebuie s  
accentueze func iile formative, s  modeleze personalitatea tân rului în conformitate cu cerin ele integr rii 
lui socio-profesionale. 

Lucrarea î i propune abordarea unor teme de limba român  la clasele I-IV din perspectiva înv rii 
active i a gândirii critice, aplicând strategii i metode specifice conceptului al turi de cele tradi ionale. În 
paralel se vor explica în ce constau strategiile i metodele folosite:  

1. Gândi i - lucra i în perechi - comunica i  

- este o metod  care se poate folosi în oricare etap  a lec iei. Pentru a r spunde unei cerin e date, 
elevilor trebuie s  li se acorde suficient timp pentru a se gândi la nou, autentic, s - i exprime ideile, 
convingerile i experien ele anterioare. Ceilal i elevi pot aduce corecturi, complet ri, restructur ri. 

Aceast  metod  îi pune pe elevi s - i dezvolte capacit ile intelectuale de reflectare asupra unei 
probleme, sarcini, teme. 

Aplica ie: 

Text suport: „Banul muncit ” dup  Alexandru Mitru,  

Pasul I:  

Elevii sunt grupa i în perechi, apoi r spund în scris individual la întreb rile date. 

Întreb ri posibile:  

De ce s-a suparat tat l s u pe Iliu  când acesta a adus acas  primul galben? 

De ce a luat Iliu  din foc al doilea galben, chiar dac  s-a ars la degete? 

Elevii r spund individual la întreb ri în 4-5 minute, apoi î i citesc unul altuia r spunsurile. 

Pasul II: 

Dup  ce i-au citit unul altuia r spunsurile date, elevii formuleaz  un r spuns comun în care 
încorporeaz  ideile amândurora. 

R spunsurile posibile: „Tat l  s-a sup rat pe Iliu  pentru c  a luat banul de la mama i nu l-a câ tigat 
prin munc . ” sau „ Iliu  a luat al doilea ban din foc pentru c  a în eles c  banul ob inut prin munc  trebuie 
pre uit”.  
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Pasul III:  

Câteva perechi prezint  con inutul discu iilor purtate i concluziile la care au ajuns. 
 

2. Tehnica   ciorchinelui  

- constituie o metod  de predare- înv are care îi încurajeaz  pe elevi s  gândeasc  liber i deschis, 
prin care se stimuleaz  eviden ierea conexiunilor dintre idei, construirea de noi asocia ii de idei sau 
relevarea de noi sensuri. Este înainte de toate o tehnic  de c utare a c ii de acces la propriile cuno tin e, 
în elegeri sau convingeri, punând în valoare modul propriu al elevului de a în elege o anumit  tem  sau un 
anumit con inut. 

Un ciorchine se poate realiza: 

 înaintea scrierii unei compuneri (planul) i se pot verifica toate cuno tin ele  elevilor, din 
experien a lor de via a sau alte surse de informa ii decât cele de la coala în leg tura cu tema ce urmeaz  s  
fie redactat  (evaluare anterioar ); 

 în verificarea semnelor de punctua ie sau a ortogramelor etc; 
 pentru a demonstra în elegerea titlului unei lec ii; 
 când facem evaluarea unei unit i de înv are: se pot trece într-un ciorchine toate informa iile, 

urmând apoi s  fie adunate de la toate grupele i dezb tute; 
 pentru a pune în eviden  ideile principale dintr-un text; 
 consolidarea semnelor de punctua ie, grupurilor de litere întâlnite în lec ie; 
 gruparea mesajelor, concluziilor, solu iilor, convingerilor, p rerilor; 
 s  lase s  apar  cât mai multe idei i conexiuni, f r  a limita num rul lor. 

 

3. Cadranele – pentru a realiza aceast  metod , o pagina este împ r it  în patru p r i prin trasarea a 
dou  drepte perpendiculare. Cadranele se numeroteaz  de la unu pân  la patru. 

Aplica ie: Limba român , clasa a IV-a, text suport: „George Enescu”. 

Dup  ce elevii citesc textul pot fi solicita i s  completeze: 

În cadranul I: 

Numele marelui muzician (George Enescu). 

În cadranul II: 

Însu irile lui George Enescu desprinse din text (hot rârea, sim  muzical, auz fin, sensibilitatea la 
glasul naturii, modestia, talent muzical uimitor) 

În cadranul III: 

S  stabileasc  micro-cronologia enescian  desprins  din textul studiat („La patru ani neîmplini i tia 
s  deslu easc  acele tainice i minunate glasuri…”, „La patru ani p rin ii îi d ruiesc o vioar  mic  “, „La 
cinci ani i jum tate a compus întâia sa oper “; „La apte ani  a p r sit casa i livada p rinteasc  i a plecat 
s  studieze muzica la Viena, apoi la Paris ” ; „La aisprezece ani a scris  Poema român ”) 

În cadranul IV: 

Cum cinste te poporul român pe marele muzician? (Casa în care a locuit compozitorul în anii tinere ii 
a fost transformat  în casa memorial . Satul în care s-a n scut muzicianul îi poart  numele. În fiecare an la 
Bucure ti, se organizeaz  festivalul interna ional „George Enescu”.) 

 

 4.Turul galeriei –este metoda prin care elevii dintr-o grup  î i prezint  în fa a clasei „posterul ”. 
Lucr rile sunt supuse analizei, dezbaterilor, se aduc complet ri, se evalueaz  produsul. Fiecare elev din 
clas  are dreptul s  î i exprime opinia. 
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Aplica ie : Limba român , clasa a IIa: 

Colectivul de elevi este organizat în patru grupe. Fiecare echip  e format  din ase elevi ce au primit 
din timp în piept o bulin  cu un num r de la 1 la 6. Copiii cu cifra 1 vor fi liderii echipelor i vor participa 
la tragerea la sor i a numelui echipei. Vor primi fanioane ce vor fi a ezate în mijlocul echipei. 

În fa a clasei sunt preg tite din timp patru panouri pe care se vor afi a sarcinile rezolvate. Pentru 
fiecare sarcin  rezolvat  corect, echipa va primi un jeton ce va fi afi at pe panoul corespunz tor echipei. La 
final se va face clasamentul în func ie de num rul de jetoane ob inute. 

Sarcina 1 

Fiecare echip  a primit câte o plan  cu un fragment dintr-un text studiat în unitatea de înv are. Vor 
citi fragmentul apoi vor preciza titlul textului i autorul. Se va aprecia cu jetoane dup  care vor fi solicita i 
s  realizeze coresponden a text-imagine (plan e cu câte o imagine sugestiv  din fiecare text studiat ). 

Sarcina 2 

Joc didactic: „ Ridic  semnul ”  

Formulez pentru fiecare echip  câte trei enun uri (o propozi ie exclamativ , una interogativ  i una 
enun iativ ) iar elevii din echipa c reia m  adresez vor ridica unul din cele trei jetoane ce au pe ele 
principalele semne de punctua ie : semnul punct, semnul exclam rii i semnul întreb rii. 

R spunsurile corecte vor fi apreciate. 

Sarcina 3 

Fiecare echip  deschide plicul a ezat din timp pe mas  copiii împ rtindu- i fi ele de munc  
independent  astfel încât, fiec rui elev s  îi revin  fi a numerotat  cu aceea i cifr  pe care o are pe bulina 
din piept (1-6) deoarece fi ele de lucru au fost concepute diferen iat în func ie de nivelul fiec rui copil. 

Dup  acordarea unui timp de lucru, solicit elevilor aprecierea lucr rilor prin metoda: „Turul galeriei”. 
Elevii cu num rul 1 vor ie i la panouri, î i vor expune fi ele pe rând iar ceilal i copii vor aprecia lucrarea. 
Vor fi aprecia i verbal dar i cu jetoane.  

La fel se va proceda i cu elevii ce poart  numerele 2, 3 ...6.  

Acolo unde s-a gre it, se corecteaz  la tabl  i se scrie i pe caiete. 

Echipele vor fi clasate pe locurile I, II, III în ordinea descresc toare a punctajului. Fiecare elev va 
primi diplom  i medalie („un ban muncit“) eviden iind elevii care au participat activ i încurajând pe 
ceilal i. Am apreciat colaborarea i comunicarea din cadrul grupului. 

De ce este nevoie de înv are activ ?  

Poate pentru c  noi, dasc lii, urm rim s  form m oameni cu putere de decizie, oameni cu sim ul 
r spunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adev ratul sens al cuvântului. Înv area activ  îi determin   
pe elevi s - i  permit  i s - i sus in  propriile idei.  

Satisfac ia noastr , a oamenilor de la catedr , nu const  în a vedea c  elevul a reprodus lec ia citit , 
devenind astfel o ma in  de memorat. 

Elevul trebuie s  fie creator. Avem obliga ia de a le da elevilor senza ia c  ei sunt adev ra ii 
descoperitori ai „noului”, de i e vorba de o redescoperire. De asemenea, to i elevii sunt activa i cumva, 
neap rând monotonia sau plictiseala.  

Pe parcursul unei ore, elevii sunt pu i în situa ia s  descrie i altora situa ia problem , s  verifice dac  
ceilal i dispun de toate informa iile i dac  au o gândire p rtinitoare, s  raporteze situa ia la  convingerile 
altora, s  foloseasca reac iile emo ionale pentru a sublinia importan a i nu ca baz  unic  a 
comportamentului, s - i pun  întreb ri asupra rezultatelor, s  imagineze mai multe moduri de ac iune i s  
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ia în considerare ce situa ii le-ar limita ac iunile, s  gândeasc  în colaborare diverse modalit i de a proceda, 
s  decid  care sunt cele mai bune solu ii. 

i, în aceste condi ii, mai au timp s  se plictiseasc ? 
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EVALUAREA ASISTAT  DE CALCULATOR 

ROMAN RODICA -                                                                    
LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE” LUPENI 

 
 
 

            Evaluarea asistat  de calculator este întâlnit  în literatura de specialitate sub denumirea de Computer 
Assisted Testing – CAT i reprezint  o component  important  a înv rii asistate de calculator. Ea poate 
fi privit  ca o form  modern , obiectiv  i eficient  de evaluare, întrucât soft-ul educational este elaborat, 
ceea ce poate diminua atât efortul cadrelor didactice, cât i timpul afectat evalu rii.   
 De asemenea, pe lâng  elementele de testare didactic , evaluarea asistat  de calculator inspir  
încredere elevilor, datorit  obiectivit ii sale, oferindu-le acestora, în permanen , ocazia autoevalu rii 
permanente. Autoevaluarea permanent  este dublat  de posibilitatea acordat  elevului ca, în cazul rezolv rii 
incorecte a unui item, acesta s  beneficieze de surse de informare suplimentar , care permit rezolvarea 
problematicii impuse i presupune existen a unor programe care s  testeze cuno tin ele elevilor i s  
evalueze r spunsurile acestora. Elevul are, prin intermediul evalu rii asistate de calculator accesul la 
explica iile pe care programul le ofer  cu privire la r spunsul corect a teptat, iar apoi acesta are posibilitatea 
de a reveni la itemii rezolva i incorect, încercând din nou s  îi rezolve, având în memorie explica iile oferite 
de program. Deci, elevul este avertizat asupra con inuturilor însu ite în mod deficitar, având ocazia de a-
i îmbun t i rezultatele colare.           

Acest tip de evaluare presupune existen a unor programe speciale. Prin intermediul programelor 
educa ionale, procesul de evaluare este unul interactiv, deoarece elevul beneficiaz  de un partener de dialog 
– calculatorul. Prin intermediul calculatorului, pot fi testate nu doar cuno tin ele teoretice, ci pot fi exersate 
anumite deprinderi.        

Evaluarea asistat  de calculator reprezint  una dintre direc iile de modernizare spre care se îndreapt  
înv mântul, datorit  numeroaselor avantaje, cum ar fi:     

- Obiectivitatea evalu rii rezultatelor. Este binecunoscut faptul c  instrumentele tradi ionale de 
evaluare nu elimin  în totalitate factorul subiectiv în evaluare. Factorul uman implicat în evaluare este, prin 
natura sa, subiectiv, de aceea i actul evaluativ este influen at de subiectivism. Printr-o evaluare asistat  de 
calculator elevul nu va mai avea senza ia c  a fost defavorizat într-un fel sau altul. Evaluarea asistat  de 
calculator înl tur  elevului senza ia c  a fost defavorizat în notare, de asemenea, în cazul aceluia i test 
exist  posibilitatea compar rii reale a rezultatelor ob inute de elevii afla i în clase paralele, ce studiaz  o 
materie anume cu profesori diferi i.           

- Feed-back rapid, atât pentru elev, cât i pentru profesor. O astfel de evaluare asigur  corectarea 
imediat  a r spunsurilor, permi ând în acela i timp compararea rapid  a r spunsurilor indicate incorect cu 
varianta corect , fapt ce îi ofer  elevului posibilitatea ca acesta s  î i dea seama ce anume parte a materiei 
o st pâne te mai pu in i deci pe care va trebui s  insiste pe viitor pentru a- i îmbun t ii rezultatele. În ceea 
ce prive te profesorul, stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste i interpretarea grafic  a acestora îi 
permite acestuia o analiz  rapid  i corect  a rezultatelor sale.       

- Întocmirea unei diagnoze reale.  Centralizând rezultatele ob inute de elevi într-o baz  de date, se 
poate realiza o analiz  cu caracter diagnostic, având în acest fel informa ii referitaore la nivelul lor de 
cuno tin e la un moment dat.         

- Expunerea independent  a cuno tin elor elevilor. În cadrul acestei evalu ri, elevii î i expun în mod 
independent cuno tin ele.  Num rul mare de itemi i combinarea lor cu un algoritm de selec ie cât mai 
inventiv (ex. în func ie de ceasul intern al calculatorului, în func ie de numele i prenumele candidatului 
etc.) reduce posibilitatea elevului de a se inspira, de a se uita la colegii din jur.  Astfel, este pu in 
probabil ca doi utilizatori al tura i s  aib  itemi al c ror num r sau mod de r spuns s  coincid .   
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- Diminuarea emo iilor. Confruntarea direct , activ  cu ecranul calculatorului exercit  un efort 
psihologic pozitiv, dispare inhibi ia des întâlnit  în momentul expunerii orale a cuno tin elor. La toate 
acestea se adaug  i atac ia sporit  a copiilor c tre calculator, fiind astfel folosit în mod constructiv.   

- Evaluarea asistat  de calculator ofer  rapidate i eficien  evalu rii. Se testeaz  într-un timp scurt 
un volum mare de informa ii. Scurtarea timpului de testare reduce oboseala, factor ce influen eaz  
randamentul elevilor.  

Evaluarea asistat  de calculator aduce modific ri substan iale privind consumul de timp. Astfel, 
timpul de transmitere a subiectelor (itemilor), preluat de calculator, este practic instantaneu la to i 
participan ii supu i examin rii; timpii de gândire i de comunicare consuma i de un examinat se efectueaz  
concomitent i în func ie de ritmul propriu, dar încadrat într-un interval de timp decis anticipat de profesor, 
înregistrat ca o comand  adresat  calculatorului i aplicat  cu rigoare de c tre acesta; timpii de corectare i 
de notare sunt extrem de scur i; ei sunt prelua i de calculator care afi eaz  practic instantaneu nota ob inut  
de examinat.             

La polul opus avantajelor, evaluarea asistat  de calculator are numeroase limite de aplicabilitate, date 
de dotarea unit ilor de înv mânt cu o astfel de aparatur  i cu soft-urile aferente, dar i de faptul c  ea se 
poate aplica doar la anumite discipline i, îndeosebi, în cazul unor teste.    

Evaluarea asistat  de calculator reprezint  o alternativ  la evaluarea tradi ional , ea asigurând condi ii 
egale pentru to i elevii. 
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Metode de evaluare 

Prof. înv. primar: Romocea Andrea Manuela 

 
In Ghidul de evaluare pt invatamantul primar, portofoliul, reprezinta, un instrument de evaluare 

complex, ce include experienta si rezultatele relevante obtinute prin celelalte metode de evaluare este o 
carte de vizita a elevului, care-l stimuleaza in directia perfectionarii la disciplina respective. Alcatuirea 
portofoliului nu poate fi lasata in mod exclusiv in seama elevilor. Trebuie sa contina atat lucrari in grup cat 
si lucrari realizate individual. 

 
Pentru realizarea portofoliului sunt necesare parcurgerea urmatoarelor etape: 
1. Alegerea impreuna cu elevii a temei illustrate prin portofoliu, 
2. Stabilirea formei sub care se realizeaza; 
3. Realizarea propriuzisa a portofoliului, completarea lui ritmica, 
4. Evaluarea secventiala a elementelor constitutive si evaluarea globala a portofoliului pe baza 

criteriilor stabilite initial. 
 
Proiectul este o activitate mai ampla ce permite o apreciere complexa si nuantata a invatarii, ajutand 

la identificarea unor calitati individuale ale elevilor. Este o forma de evaluare puternic motivata pentru 
elevi, desi implica un volum de munca sporit, inclusiv activitatea individuala in afara clasei. Este 
recomandat sa fie folosit in clasele III – IV, cand elevii au formate o serie de capacitati intelectuale. El 
poate fi realizat individual sau in grup, indicata insa fiind cea de-a doua forma. Lucrul in echipa potenteaza 
invatarea prin cooperare. 

 
Cele trei etape fundamentale in organizarea si realizarea proiectului sunt:     
                                                                                                                                                              
1. Anuntarea temei de cercetare, prezentarea obiectivelor si stabilirea bibliografiei; 
2. Desfasurarea activitatii de realizare a proiectului, sub indrumarea invatatorului; 
3. Sustinerea proiectului. 
 
Prin metoda proiectelor pot fi evaluate urmatoarele activitati: 
 cautare si utilizarea unor surse bibliografice, a dictionarului; 
 utilizarea unor strategii de studiu individual, de invatare pe echipe sau individuala cu ajutor sau fara; 
 utilizarea unor cai modernede informare; 
 de structurare si organizare a materialului; 
 de formulare a concluziilor ; 
 atitudinile pentru munca, pentru membrii grupului; 
 efectuarea unor experimente simple, lucrari de laborator; 

 
La realizarea proiectului pot fi implicati numerosi factori educationali ca: familie, prieteni, surse de 

informare moderne, societati culturale, muzee, biblioteci, etc… 
Aceasta metoda presupune activitatea pe grupe si pregateste elevul pentru lucrul in echipa. 
Grupul poate fi alcatuit din 2-5 persoane, in functie de numarul elevilor din clasa, natura obiectivelor 

si experienta participantilor. Numarul ideal pentru participantii dintr-un grup este de 4-5. 
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Fiecare membru din grup are o sarcina bine stabilita: secretar  (noteaza ideile membrilor din grup), 
moderator (asigura participarea tuturor membrilor grupului la activitate), raportor (cel care prezinta clasei 
materialul lucrat si concluziile grupului).  

Sarcinile invatatorului: vizeaza organizarea activitatii, ofera informatii, incurajarea participarii 
elevilor, dar totodata lasa grupul sa lucreze independent in cea mai mare parte a timpului. 
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Evaluarea - între online i tradi ional 

prof. înv. primar RO AN ANCU A MARIANA 
CARABA MARIA 
MATEI ELENA 

Scoala Gimnaziala nr. 2 Almasu Mare, Bihor 
 
 

 
“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 

sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

În ansamblul problematicii pe care o genereaz  aplicarea reformei în înv mânt, evaluarea devine o 
dimensiune esen ial  a procesului curricular i o practic  efectiv  la clas . Componenta de baz  a reformei 
înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, ea aducând materialul unei diagnoze care 
s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. Putem vorbi de o reform  a evolu rii 
rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reforma de substan , intind transformarea complet  a sistemului 
de evaluare anterior. Evaluarea este apreciat  nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în 
complicatul process educa ional. Evaluarea face dovada calit ii actului de predare, oglindit în calitatea 
înv rii, iar elevului si familiei acestuia le d  m sura nivelului înv rii. De asemenea ea este un continuu 
punct de referin  al procesului la care particip  elevul i înv torul în permanent ameliorator în preg tirea 
colarului.  

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor 
ob inute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judec i de valoare asupra 
rezultatelor m sur rii i adopt rii unei decizii educa ionale, fundamentate pe concluziile desprinse din 
interpretarea i aprecierea rezultatelor. Ea urmeaz  s  fie realizat  astfel ca ea s  sprijine actul pred rii, s  
orienteze i s  stimuleze activitatea de înv are a elevilor i s  permit  ameliorarea continua a procesului 
didactic. Component  de baz  a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, 
aducând materialul unei dignoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. Putem 
vorbi de o reform  a evolu rii rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reform  de substan , intind 
transformarea complet  a sistemului de evaluare anterior. 

În evaluarea educa ional  actual , aflat  mereu în c utare de noi modalit i specifice ameliorative, 
scalele numerice de notare intrate în tradi ie nu mai sunt de mult  vreme singura tehnic  studiat  de 
docimologia contemporan . Astfel s-au impus aten iei teoreticienilor, dar i practicienilor educa iei i alte 
criterii tehnice evaluative. Tendin a actual  în evaluarea contemporan  este aceea încuraj rii studiului i 
aplic rii tehnicilor de apreciere criterial , de progres, de process (formativ ) sau pe obiective mai largi i 
flexibile. Docimologia modern  i-a conceput, apropiat i introdus, deja în uzul curent o serie de categorii 
conceptuale opera ionale specifice, dintre care: elemente de competen , standarde de performan , 
indicatori de performan , capacit i i subcapacit i, discriptori de performan , probe (sarcini) , subiecte, 
bareme de corectare, certificarea evaluativ , raporturi de evaluare, calificative evaluative etc.  

Pricipalele calit i ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea i adaptabilitatea sa: odat  
introduse modelele motrice pentru punerea în ecua ia evaluativ  a principalelor obiective de referin  de la 
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nivelul curricular, precum i a principalelor capacit i, sistemul este capabil de autoreglare. Adesea 
evaluarea colar  este redusa la ac iuni cum sunt “a verifica”, “a nota”, “a aprecia”, ” a clasifica” – expresiile 
cele mai frecvent folosite pentru denumirea acestei activit i. Evaluarea modern  pune accent pe verificarea 
realiz rii obiectivelor, m surarea rezultatelor prin utilizarea unor procedee prin care se stabile te o rela ie 
func ional  între un ansamblu de simboluri i un ansamblu de fenomene i obiective sau complementare a 
acestora conform unor caracteristici pe care acestea le posed . M surarea i aprecierea servesc deciziei de 
ameliorare, respectiv hot rârii unor solu ii pentru perfec ionarea procesului i a rezultatelor.  

Evaluarea tradi ional  centrat  pe acumularea de cunostin e, în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are cap t  noi 
conota ii. Evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce acoper  atât domeniile cognitive cât 
i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare. Aceasta î i asum  un rol activ, dezvoltând mereu o 

func ie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o rela ie educa ional  ce ofer  transparen , 
siguran , deschidere. Elevul este evaluat pentru ceea ce tie , nu este sanc ionat pentru ceea ce nu tie.  

Înv mântul modern solicit conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin  
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevului. Centrarea pe competen e este o preocupare major  a 
ultimilor ani  

Reluând în discu ie problematica reformei în evaluare la nivelul înv mântului primar se constat  
nevoia unor demersuri clasificatoare, centrate exclusiv pe elementul pragmatic, concret al modului de 
utilizare a descriptorilor de performan . Noul sistem de evaluare prin calificative bazate pe descriptori de 
performan  a însemnat schimbarea orient rii evalu rii dinspre cantitativ spre calitativ; elevul devine 
subiect i obiect al evalu rii; nu mai intereseaz  ierarhizarea elevilor, încadrarea lor într-o norma statistic , 
raportarea la anumite abloane, se realizeaz  o evaluare obiectiv  (prin utilizarea a patru trepte de notare), 
transparen  în notare. Expresia terminal  a opera iei de apreciere, de emitere a unei judec i de valoare, în 
raport cu performan a (competen a elevului evaluat) este exprimat  prin unul din calificativele 
“FB”,”B”,”S”,”I“.  

Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial poate reprezenta, uneori, un oc pentru elevul în cauz . 
Obi nuit cu cele patru calificative, notarea cifric  poate creea elevului numeroase confuzii în perceperea 
performan elor necesare ob inerii pragului minimal. Din aceast  cauz  a  propune , ca o p rere personal , 
urmatoarele sugestii pentru îmbun t irea evalu rii prin calificative:  

- realizarea unor investiga ii de amploare în rândul cadrelor didactice înv tori-profesori (mai ales a 
celor ce predau la clasa a V-a i care pot da informa ii relevante despre impactul trecerii de la un sistem de 
notare la altul);  

- reelaborarea documentelor colare i a descriptorilor de performan , pe baza informa iilor furnizate 
de cadrele didactice;  

-ridicarea nivelului de diferen iere a sarcinilor pentru calificativul “FB” – care s  reprezinte în mod 
real un înalt nivel de perfectionare;  

La ora actual  se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin intermediul unor metodologii 
complexe, i a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de 
cdrele didactice la clas , vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri 
orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea 
etc.) ce reprezint  de fapt alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten a deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activit ii de înv are.  

Al turi de metodele de evaluare tradi ionale, metodele alternative de evaluare vizeaz  pe lâng  
obiectivele de înv are i pe cele atitudinale i comportamentale, metodele alternative se utilizeaz  la ciclul 
primar adaptate la particularit ile de vârst  ale elevilor, la specificul fiec rei discipline i la condi iile în 
care se desf oar  activitatea didactic . Ele îmbin  procedeele orale i scrise, solicitând capacit i, 
cunostin e, atitudini i comportamente (ca in cazul proiectului, a investiga iei) sau înso esc celelalte metode 
de evaluare, completându-le (ca în cazul observa iei sistematice, a portofoliului).  
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Autoevaluarea poate fi considerat  la ciclul primar, scop al activit ii formative si mijloc de stimulare 
a motiva iei i de autoreglare a activit ii de înv are a elevului. Utilizate într-o varietate de forme ele dau 
eficien  actului de evaluare prin compensarea dezavantajelor unor metode cu avantajele ce decurg din 
aplicarea altora.  

Sistemul tehnicilor i instrumentelor de evaluare s-a îmbog it substan ial. În practica evaluativ  
curent  dar i în dezbaterile teoretice i în lucr ri de specialitate se solicit expres integrarea în probele de 
evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi i subiectivi, în deplina coresponden  cu complexitatea 
competen elor i performan elor vizate prin programe i manuale colare etc.  

Tehnicile de evaluare utilizate la ora actual  sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte 
de tehnicile de testare pentru care exist  un model complet al r spunsului corect, iar pe de alt  parte, de 
tehnicile de testare pentru care nu exist  un model complet al r spunsului corect. Instrumentele de evaluare 
sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o leg tur  indisolubil  cu tehnicile i instrumentele 
de evaluare.  

Într-o lume aflat  în permanent transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor 
noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la 
disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le 
folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 
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Metode i tehnici de evaluare a elevilor cu CES 

Profesor itinerant\ de sprjin: RO CA IOANA DANIELA 
CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV  

CLUJ-NAPOCA, Jude ul: CLUJ 
 
 

 
Evaluarea persoanelor cu cerin e educative speciale reprezint  un proces fundamental în 

psihopedagogia special , prin care se urm re te cunoa terea complex  a acestora în plan medical, 
psihologic, educa ional i social a acestora, cuprinzând întreaga problematic  întâmpinat  de c tre acestia 
în mediul lor obi nuit de via .  

Evaluarea trebuie în eleas  ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoa tere i estimare 
cantitativ  i calitativ  a particularit ilor dezvolt rii i a capacit ii de înv are a copilului, de planificare 
i programare care orienteaz  elaborarea planului de servicii personalizat i programele de interven ie 

personalizate.  
Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi confer o imagine asupra ac iunii sale. 

Instrumentele pentru evaluarea copiilor cu cerin e educative speciale vizeaz :  
 
Psihomotricitatea. Aceasta cuprinde:  
1. achizi ia abilit ilor perceptiv-motrice (motricitatea global , motricitatea fin ); 
2. Conduite perceptiv-motrice (schema corporal  i lateralitatea; orientarea, organizarea i 

structurarea spa io-temporal ). 
 
Evaluarea ini ial . Este constatativ , obiectivele sale fiind:  
1. Identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea;  
2. Stabilirea nivelului de performan e sau a poten ialului actual al copilului;  
3. Estimarea/prognoza dezvolt rii ulterioare, bazat  pe poten ialul individual i integrat al copilului;  
4. Stabilirea încadr rii: pe grad sau nivel educa ional etc.;  
5. Stabilirea parametrilor programului de interven ie personalizat. 
Evaluarea continu /formativ  – este un tip de evaluare care eviden iaz  nivelul poten ial al dezvolt rii 

i urm re te ini ierea unor programe de antrenament al opera iilor mintale; ea nu este centrat  pe deficit, ci 
eviden iaz  ceea ce tie i ce poate copilul, ce deprinderi i abilit i are într-o anumit  etap  a dezvolt rii 
sale. 

 
Evaluarea final  are ca obiective:  
1. Estimarea eficacit ii interven iei sau a programului; 
 2. Modificarea PSP (Plan de Servicii Personalizat) în func ie de constat ri; 
 3. Reevaluarea copilului i reconsiderarea deciziei. 
 
O form  eficient  de evaluare în condi iile educa iei din coala incluziv  const  în evaluarea 

dialogat , participativ , consensual , un proces în care sunt negociate i aduse la un consens diferitele 
interese, valori i puncte de vedere, între educator i elev.  

Evaluarea participativ , consensual  – are la baz  responsabilitatea împ rt it  între elev i educator, 
iar accentul se pune pe cooperare, colaborare i pe procesul înv rii. Astfel, no iunea de evaluare î i 
l rge te sfera de cuprindere i nu se opre te doar la con inuturile vehiculate în coal , la rezultatele ob inute 
de elev (cuno tin e, informa ii, priceperi, deprinderi, capacit i, modele de comportament, tr s turi 
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atitudinale etc.), ci se extinde de la rezultatele ob inute c tre procesul de înv are derulat în situa ii i 
contexte diferite, inclusiv în afara colii (nonformal i informal).  

Evaluarea capacit ii de înv are, precum i evaluarea periodic  a st rii de progres/regres în 
dezvoltarea bio-psihoeduca ional  a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cuno tin e i 
competen e. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate i utilizate, inându-se seama de tipul i gradul de 
deficien . Probele de evaluare la activit i sau pe unitatea de înv are sunt diferen iate, pe grupe de nivel, 
nivel bazal i nivel superior. Fiecare prob  de evaluare urm re te anumite achizi ii, abilit i i atitudini ale 
elevilor în func ie de particularit ile lor.  

Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea i evaluarea colegial . Prin aceste tehnici se 
urm re te stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic i autocritic, formarea i dezvoltarea 
valorilor morale, dezvoltarea atitudinii pozitive i a empatiei, cooperarea constructiv  între elevi în procesul 
instructiv-educativ. 

Cunoa terea particularit ilor psihopedagogice ale fiec rui copil cu cerin e educative speciale, 
indiferent de tipul deficien ei, precum i stabilirea unui diagnostic diferen iat au la baz  o serie de metode 
tin ifice grupate în dou  mari categorii: 

Metode i tehnici accesibile tuturor categoriilor de speciali ti (cadre didactice, instructori de educa ie, 
speciali ti terapeu i, etc): observa ia, convorbirea, explica ia, conversa ia euristic , exerci iul, demonstra ia, 
studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise i orale la diferite discipline, probe de 
evaluare practic ,  

Metode i tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o preg tire special  în acest scop 
(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri colari)  : chestionarele / inventarele de  
personalitate, testele de inteligen  general , testele de inteligen  global , testele de aptitudini, probe pentru 
evaluarea activit ii psihice (percep ia, afectivitatea, limbajul, imagina ia, memoria, aten ia), probe de 
evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficien e, etc..  

 
MODALIT I DE EVALUARE. TIPURI DE TESTE. 
Testele pot fi de mai multe tipuri: 
Teste cu r spuns simplu – selecteaz  r spunsul corect pentru fiecare întrebare 
Teste interactive cu imagini – prive te imaginile i urm re te instruc iunile testului 
Teste interactive cu filme – vizioneaz  filmele i urm re te instruc iunile testului 
Teste interactive cu pasaje muzicale – ascult  fragmentele muzicale i urm re te intruc iunile testului 
Teste de creativitate – folosind creioanele virtuale, coloreaz  imaginea! 
 
Acest tip de „înv are online” sau „înv are la distan ” poate constitui o form  de abordare 

educa ional  complementar  colii tradi ionale… aceast  formul  poate constitui un prim pas spre ceea ce 
putem numi coala viitorului. coala viitorului poate constitui un mediu în care fiecare copil are acces la 
tehnologiile de sprijin i este sus inut în procesul educa ional de c tre cadrul didactic.  

Cadrul didactic poate asigura un nivel înalt de individualizare a procesului instructiv-educativ, poate 
crea situa ii educa ionale diferite, utilizând tehnologiile asistive, în func ie de particularit ile de vârst  i 
psihoindividuale ale copiilor. De asemenea, cadrul didactic poate  contribui la dezvoltarea în rândul copiilor 
a competen ei de a explora, selecta, sistematiza i stoca informa iile primite pe cale vizual , la stimularea 
capacit ii creative i a abilit ilor de rezolvarea a problemelor, la stimularea interesului fa  de nou 
eliminând riscul ca elevul s  se plictiseasc  sau ca activitatea s  intre în rutin . 

Orice form  ar lua, educa ia constituie axul central al personalit ii copilului i are ca specificitate 
formarea i valorificarea capacit ilor cognitive, abilit ilor socio-emo ionale. 
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Evaluare tradi ional  în înv mântul pre colar 

Ro ca Sanda Simona 
G. P. P. 25 Oradea 

 
 
 
Evaluarea colar  este procesul prin care se delimiteaz , ob in i furnizeaz  informa ii utile despre 

comportamentul colar al copiilor, permi ând luarea unor decizii ulterioare în scop ameliorative (C. Cuco , 
2008, p. 28) 

I. T. Radu: evaluarea este un sistem de concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i 
aprecierea rezultatelor colare i a procesului didactic în ansamblul s u. 

I. Cerghit: a evalua înseamn  a enun a o judecat  de valoare,în baza unor criterii precis stabilite, cu 
privire la o entitate determinat , în scopul adopt rii unei decizii referitoae la ameliorarea sau viitorul acestei 
entit i. 

În ceea ce prive te, consider m c  evaluarea didactic  este, în linii generale, un procedeu 
psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, compotamente, performan e de ordin instructiv-
educativ prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de etalon. (Stan,2000). 

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt i a oric rei situa ii de înv are, 
al turi de determinarea obiectivelor, de organizarea con inuturilor, de obiective definite, de alegerea unei 
strategii didactice menite s  realizeze obiectivele propuse. Ea permite adoptarea unor decizii în vederea 
regl rii, amelior rii, perfec ion rii continue a activit ii.   

Înv îmântul pre colar nu face din transmiterea de cuno tin e un obiect expres de preocup ri, ci se 
folose te de cuno tin e pentru a u ura i optimiza procesul integr rii copilui în mediul social, ca i pentru a 
declan a i stimula dezvoltarea poten ialului de care dispune nativ copilul. Activitatea instructiv- educativ  
din gr dini  presupune forme multiple de evaluare: evaluarea ini ial (predictiv ), evaluarea continu (sau 
de progres), evaluarea final /sumativ . 

Evaluarea ini ial - care const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini  sau în momentul integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale pre colarit ii, ea ofer  prilejul 
identific rii din start al lacunelor existente i a m surilor care permit eliminarea acestora, se constituie ca 
punct de reper esen ial pentru asigurarea obiectivit ii ac iunilor evaluative ulterioare.  

Evaluarea continu - o reg sim în deularea tuturor activit ilor curente din cadrul gr dini ei i care 
opereaz  în diverse forme, are drept obiectiv monitorizarea sistematic  a progresului colar al pre colarilor 
i repararea în timp util a eventualelor disfunc ionalit i survenite fie la nivelul activit ii de predar, fie la 

cel al înv rii. 
Evaluarea final /sumativ - se realizeaz  la sfâr itul unui stadiu de instruire i urm re te constatarea 

eficien ei ac iunii instructiv educative întrepinse în acest interval de timp. 
Activitatea de evaluare d  educatoarelor posibilitatea s  descopere dac  activitatea didactic  a fost 

bine proictat  i desf urat  cu copiii, dac  au fost folosite cele mai bune strategii didctice i dac  au fost 
selectate mijloacele didactice potrivite. 

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbrac , trebuie s  respecte anumite norme 
pedagogice: 

- s  fie echitabil ; s  exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse; s  fie motivant ; s  
utilizeze mijloacele adecvate; s  nu fie stresant  pentru pre colari; s  fie complet ; s  fie baza regl rii 
continue a procesului de înv mânt; s  se realizeze prin diferite procedee.( Dumitru Popovici – „ Solu ii 
noi la probleme controversate” ) 
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Strategii tradi ionale i complementare de evaluare a progresului colar. 
Literatura de specialitate grupeaz  strategiile în dou  mari categorii: strategii tradi ionale (considerate 

astfel datorit  folosirii lor frecvente în activit ile didactice curente i ca atare, consacr rii lor în tmp), 
respectiv strategii complementare (sunt relativ recente, au un pronun at caracter formativ i angajaz  copiii 
ca subiec i activi ai procesului didactic). Cert este c  cle dou  tipuri de strategii sunt interdependente, ele 
fiind utilizate pentru evaluarea comportamentului copiilor,în ansamblul s u. 

 
Strategii tradi ionale:  
- probe orale- reprezint  o form  de conversa ie prin care se urm r te volumul i calitatea 

cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor achizi ionate, precum i capacitatea acestora de a opera cu ele; 
- probe scrise- acestea pot lua forma testelor didactice; 
- probe practice- presupune aplicarea în situa ii date a cuno tin elor însu ite respectiv a deprinderilor 

i priceperilor anterior formate. 
 
Caracterul complementar al strategiilor men ionate deriv  din faptul c  ele le completeaz  pe cele 

tradi ionale.Totu i ,o parte a literaturii de specialitate nume te aceste strategii ,,alternative” la evaluarea 
tradi ional , considerând c  acestea ar avea menirea de a îlocui probele orale, practice. Realitatea 
demonstreaz  c  o asemenea viziune este chiar contraindicat , fiind preferat  o întrep trundere i o 
completare a celor dou  categorii de metode. (Mu ata Boco ,2004) 

 
Principalele strategii complementare de evaluare a progresului colar sunt urm toarele: 
- observa ia- presupune urm rirea atent  a modului în care copiii particip  la activit ii în diferitele 

momente ale acestora, în surprinderea i consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Informa iile ob inute vor fi consemnate (o fi  personal  a copilului). 

- investiga ia- ofer  copiilor posibilitatea de a aplica în mod creativ cuno tin ele însu ite, în situa ii 
noi. 

- evaluarea prin proiecte- este o metod  modern , are valoare formativ  deosebit , deoarece las  
copilul posibilitatea de a- i valorifica poten ialul creativ. 

- portofoliul -,,cartea de vizit ” sau ,,portretul pedagogic”, const  în selectarea, îndosarierea i 
p strarea diferitelor lucr ri ale copiilor(desene,picturi,colaje...)pentru ca pe baza probelor materiale, s  
poat  opera ulterior evaluarea care va marca ,de asemenea, progresele pe care le-au realizat într-o unitate 
mare de timp. 

 
În esen  administrate corespunz tor, strategiile de evaluare se pot dovedi extrem de utile datorit  

caracterului lor suplu i flexibil care le pemite surprinderea dincolo de cuno tin ele toretice acumulate ori 
a aptitudinilor practice formate, a unor tr s turi de personalitate neb nuite i mai greu cuantificabile. 

În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formele 
tradi ionale, îmbog ind practica evaluativ . Metodele tradi ionale de evaluare nu sunt înl turate definitiv, 
ci sunt completate i sus inute în procesul evalu rii de metodele alternative. Deoarece ambele tipuri de 
metode prezint  atât avantaje, cât i limite / dezavantaje, este necesar  îmbinarea lor, op iunea pentru o 
anume metod  de evaluare fiind determinat  de vârsta copiilor, de volumul de cuno tin e, de categoria de 
activitate i, în mod deosebit, de obiectivele urm rite. „Perfec ionarea oric rei evalu ri provine din 
adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut .” (Gemeniene Meyer- 2000) 
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Evaluarea, între tradi ional i on line 

 

Prof. Valeria Ro ca,                                                                    
Liceul Gheorghe T t rescu, Rovinari, Gorj 

 

 
Evaluarea este procesul de apreciere a rezultatelor înv rii, proces  concretizat de cele mai multe ori 

în m surarea înv rii prin teste pe baza unui barem de evaluare, sau prin proiecte, referate, eseuri pe baza 
unor standarde de performan . Feedback-ul unei activit i poate fi realizat i ca înregistrarea unei  reac ii 
argumentate la activitatea de înv are, reac ie afectiv  de mul umire, nemul umire, satisfac ie sau lips  de 
satisfac ie, reac ie pe care formatorul este interesat s  o ob in  de la formabil cu scopul de a- i îmbun t i 
strategiile, metodele, stilul de predare. 

Experien a înv rii online a dovedit c  evaluarea prin teste online este ineficient . Elevii comunic  
între ei în cadrul grupurilor, iar rezultatul test rii va fi acela i pentru to i elevii. Cooperarea este de dorit i 
încurajat în cadrul înv rii, îns  evaluarea prin testare nu este o activitate de echip , ci una individual . 
Testarea urm re te aprecierea i m surarea înv rii individuale, astfel încât s  poat  fi ulterior stabilit 
progresul înv rii.  

Evaluarea na ional , de exemplu, s-a desf urat face to face, a a cum s-au organizat i multe admiteri 
la universit ile care au organizat examen de admitere.  Testarea online nu este o metod  eficient . Pentru 
înv area online, metodele eficiente de evaluare sunt : portofoliul, proiectul, referatul, eseul deoarece 
acestea permit folosirea oric rei surse de documentare, nu implic  monitorizarea elevilor în timpul 
evalu rii. Aceste metode moderne de evaluare se preteaz  foarte bine pe înv area online deoarece ele chiar 
solicit  lucrul în echip , cooperarea, ceea ce se poate realiza prin mijloace de comunicare. Evaluarea 
individual  online este posibil  folosind diferite platforme(Zoom, Google Meet, etc) în cazul unor expuneri, 
al unor evalu ri care utilizeaz  problematizarea i nu memorarea. 

Evaluarea online prin proiect, eseu sau referat poate fi la fel de complex  ca cea tradi ional  deoarece 
implic  lucrul cu standarde de performan  în  care s  fie apreciat  originalitatea, capacitatea de sintez , 
competen a de a lucra în echip , competen a de a aplica în situa ii de  via  no iunile înv ate la disciplinele 
de înv mânt studiate, capacitatea de a structura i a selecta informa ia, capacitatea de a exprima propria 
viziune cu privire la o anumit  tem  propus  ori aleas  de formabil. Evaluarea online este o form  de 
evaluare care utilizeaz  tehnologia.  

Elevii utilizeaz  telefonul mobil pentru poze sau pentru scrierea i trimiterea unui text, you-tub-ul 
pentru documentare i comunicare, mail-ul pentru trimitereaunei lucr ri. Au ocazia sa lucreze în echip  
folosind tehnologia atât de drag  lor. De exemplu, pot primi ca sarcin  de lucru într-un proiect la logic  : 
s  scrie i s  joace/filmeze o pies  de teatru utilizând no iunile utilizate la logic . Echipa poate fi format  
din: scenarist, regizor, fotograf, actori, critic. Standardele de performan  pot fi: originalitate, num r minim  
de pagini scrise sau de minute jucate i filmate, costuma ie adecvat , critic  privind prezen a no iunilor de 
logic  înv ate(principii logice înc lcate-surs  de umor, utilizarea i prezentarea pe scurt a unor argumente 
deductive i inductive, analiza logic  a unor termeni, clasificarea unor termeni si relevan a acelor termeni 
pentru transmiterea mesajului, etc),  fiecare criteriu aduce un punct. Elevii trimit profesorului evaluator 
piesa scris (scenariul), piesa filmat , analiza critic  a piesei din punct de vedere logic, diferite poze din 
timpul jocului.  

O alt  form  de evaluare online ar putea fi eseul. Profesorul va primi pe mail de la fiecare elev evaluat 
câte un eseu pe o tem  dat . Standardele de performan  ar putea fi : structura eseului, respectarea tematicii, 
adecvarea con inutului eseului la tematic , originalitatea, respectarea dimensiunilor cerute. În acest caz, 
mijlocul utilizat este calculatorul i mail-ul sau Whats-up. 
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O alt  form  de evaluare online este dezbaterea. Profesorul anun  mo iunea, cere elevilor s  formeze 
echipe de câte trei afirmatori, negatori, reaminte te structura unei dezbateri(G1, O1, G2, O2, G3, O3). Se 
reaminte te c  dezbaterea se încheie cu o pledoarie a fiec rei echipe în ordinea: O, G. Se anun  durata 
maxim  a fiec rui discurs. Se stabilesc i se comunic  elevilor criteriile de performan : stilul, structurarea 
discursului, coeziunea echipei, calitatea contraargument rilor, încadrarea în timp, relevan a discursului. 
Profesorul va delibera înving torii. O astfel de activitate de evaluare se poate desf ura la multe discipline 
de înv mânt. Disciplinele socio-umane o poate utiliza cu succes. 

Evaluarea tradi ional  este adecvat  evalu rii prin itemi, are avantajul de a asigura transparen a i 
egalitatea de anse, în sensul c  profesorul evaluator este cel ce monitorizeaz  desf urarea evalu rii. 
Evaluarea tradi ional  pune accent pe instrumente clasice de evaluare, itemii fiind un astfel de instrument. 
Itemii pot fi obiectivi, semiobiectivi i subiectivi. Testul care este proiectat pentru o unitate de timp poate 
fi formativ sau sumativ, acesta din urm  fiind aplicat în cazul încheierii unei unit i de înv are(capitol).  

Proiectarea testului este condi ionat  de mai mul i factori dintre care amintim : nivelul elevilor din 
clas , timpul acordat rezolv rii, prezen a mai multor tipuri de itemi. 

Profesorul comunic  elevilor i baremul, asigur  spa iul i condi iile de siguran  pentru desf urarea 
evalu rii, le solicit  autoevaluarea. În alt  zi comunic  rezultatele evalu rii, r spunde la diferite întreb ri, 
clarific  neîn elegeri, corecteaz  eventuale erori de evaluare semnalate de elevi la primirea testului. 

Situa ia epidemiologic  din anii 2020 i 2021 a pus coala în ipostaza de a experimenta înv area 
online, cu cele dou  componente ale sale, predarea i evaluarea. P rin ii copiilor s-au revoltat, au cerut 
insistent prezen a fizic  la coal  a copiilor lor mici, preadolescen i i adolescen i care nu au to i con tiin a 
necesit ii de a se disciplina, de a urma un program, de a lucra pentru dezvoltarea lor. P rin ii î i doresc 
pentru copiii lor s  se dezvolte, s  înve e iar acest lucru nu pare posibil în afara spa iului de interac iune cu 
actorii înv rii(al i copii care înva  i profesorii, profesioni tii înv rii).  

Formabilii înva  unii de la al ii, înva  i de la formatori care au rol nu doar s  transmit  cuno tin e 
i s  formeze deprinderi, cât s  faciliteze înv area, adic  s  asigure un spa iu sigur unde formabilii pot 

interac iona eficient încât s - i formeze abilit i de comunicare, de rezolvare a problemelor, de identificare 
a unor probleme noi, etc. 

În concluzie, evaluarea este un proces complex care implic  o multitudine de tehnici, metode i 
mijloaceatât moderne cât i tradi ionale. Important  este folosirea eficient  a acestora încât s  se realizeze 
un progres în dezvoltarea afectiv , cognitiv , motric  a celor ce înva  pentru o mai bun  adaptare la 
provoc rile vie ii. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- între online i tradi ional - 

Prof. înv. primar CORINA-MARIA RO U                                                 
coala Profesional , comuna B l e ti, jude ul Prahova 

 

 
Evaluarea reprezint  o component  esen ial  a procesului de înv mânt. Aceasta cuprinde mai multe 

activit i: colectarea, organizarea i interpretarea datelor ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i 
instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele, competen ele i tipul evalu rii, în func ie 
de con inuturile i grupurile de lucru vizate, în vederea emiterii unei judec i de valoare. Altfel spus, este 
procesul prin care se identific  eficien a procesului de predare-înv are. 

 
Evaluarea tradi ional  este deseori asociat  cu termeni ca: examinare, verificare, control, ascultare. 

De cele multe ori, evaluarea în sens tradi ional se finalizeaz  cu note/calificative i are ca scop ierarhizarea 
elevilor. De asemenea, dintr-o astfel de evaluare sunt excluse anumite domenii ale înv rii, cum ar fi: 
atitudinile, comportamentele, tr s turile de personalitate, fiind centrat  pe cuno tin e. Evaluatorul constat , 
compar  i judec , aceasta fiind singura modalitate prin care este implicat în procesul evalu rii. 

 
Evaluarea modern  nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii 

unor decizii i m suri ameliorative. De asemenea, evaluarea de tip modern acoper  atât domeniile cognitive, 
cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii colare. Nu se ocup  exclusiv de rezultate, ci i de 
procesele de predare i înv are pe care le implic . 

 
În ultima perioad , suntem nevoi i s  adapt m procesul de înv mânt la mediul on-line, deci i 

evaluarea. Principala provocare în acest sens cred ca reprezentat-o îndep rtarea de no iunea de evaluare ca 
document Word, care înlocuie te testul clasic, pe hârtie, cu un document electronic i utilizarea tehnologiei 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. La fel ca predarea i înv area, evaluarea utilizând 
mijloace electronice poate oferi o serie de op iuni. 

 
Una dintre cele mai utilizate aplica ii de desf urare a activit ii colare în mediul on-line este Google 

Classroom. Aceasta poate reprezenta i un mijloc de evaluare întrucât permite postarea temelor i corectarea 
acestora de c tre profesor, oferirea feedback-ului pentru fiecare elev, crearea unei b nci de comentarii pe 
baza celor mai frecvente comentarii transmise elevilor. 

 
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil a r spunsurilor scurte, date de elevi pe post-

it-uri virtuale. 
 
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback i 

pentru a crea teste scrise. Elevii pot primi atât întreb ri închise, cât i deschise. Ei pot afla imediat rezultatul 
în cazul unui test cu alegere multipl . De asemenea, pot fi incluse i explica ii pe care elevul s  le primeasc  
la finalizarea evalu rii. Exist  i posibilitatea de a relua testul, în cazul în care profesorul permite acest 
lucru. 

 
Prin intermediul aplica iei Kahoot elevii au posibilitatea de deveni „profesori”, construind ei în i i 

itemi de evaluare. 
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În contextul desf ur rii colii online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie 
s  creeze o interac iune uman  semnificativ . Produsele elevilor sunt dovada calit ii educa ionale, fie c  
procesul se desf oar  fizic sau online. 
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Testele Cambridge – un mijloc util în evaluarea elevilor 

 

Prof. Ro u Maria                                                                       
coala Gimnazial  “Sf. Vasile” Ploie ti 

 
 

 

Examenele de limba englez  ale Universitatii Cambridge - administrate de Departamentul ESOL 
(engleza pentru vorbitori de alte limbi) ofer  cele mai prestigioase certificate pe plan interna ional pentru 
cei care studiaz  limba englez . 

Certificatele Cambridge ESOL te pot ajuta sa fii admis la o universitate sau colegiu, sa ob ii un 
serviciu mai bun i s - i evaluezi progresele f cute în studierea limbii engleze. 

Incepand cu anul scolar 2013-2014 scoala noastra organizeaza Examenele Cambridge YLE in luna 
mai a fiecarui an scolar. Intentionam ca in urmatorii ani scolari sa organizam si examenele Cambridge KET 
si PET.  

YLE (Young Learners English) sunt teste Cambridge pentru copii la trei niveluri de 
dificultate: Starters, Movers i Flyers. Aceste teste recompenseaz  eforturile copiilor de a învata limba 
englez  i reprezint  modul ideal de a-i obi nui cu cerin ele unui examen interna ional. YLE Flyers este la 
nivelul A2 pe Scala Comun  European  de Referin  pentru Limbi a Consiliului Europei (la aproximativ 
acela i nivel cu examenul KET). YLE Starters si YLE Movers sunt la nivelul A1. 

Fiecare copil care sus ine acest examen va primi un certificat indicând capacitatea acestuia de a vorbi, 
asculta, citi i scrie in limba englez . Aceste teste recompenseaz  eforturile copiilor de a înv a limba 
englez  i reprezint  modul ideal de a-i obi nui cu cerin ele unui examen interna ional. De asemeni, 
evaluarea formal  i certificarea sunt importante pentru p rin i.  

KET (Key English Test) - Nivelul A2 pe Scala Comuna European  de Referin  pentru Limbi a 
Consiliului Europei, este un examen de nivel elementar i testeaz  capacitatea de a exprima nevoi de baz  
în situa ii de zi cu zi.  

PET (Preliminary English Test) - Nivelul B1 pe Scala Comun  European  de Referin  pentru Limbi 
a Consiliului Europei este un examen de nivel pre-intermediar, care testeaz  abilit ile lingvistice necesare 
în situa ii caracteristice vietii sociale i profesionale, într-un mediu de limba englez . Pentru a ajunge la 
acest nivel sunt necesare circa 380 ore de studiu. 
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Calific rile Cambridge sunt acceptate de mii de universit i, angajatori i guverne la nivel global. 
Examenele sunt acceptate i de corpuri profesionale, autorit i i alte agen ii guvernamentale.  

Ele pot deschide u i spre educa ia universitar , s  îmbun t easc  oportunit ile de angajare i de ce 
nu, mobilitatea.  
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coala online 

Profesor pentru înv. primar RO U NICOLETA DENISA 
coala Gimnazial  ,,Grigore Tabacaru,, Hemeiu , jud. Bac u 

 
 

                                                                    
 “A interzice artei s  se hr neasc  dintr-un singur izvor oarecare înseamn  a-i sec tui toate izvoarele 

deodat ” (Elie Faure). Competen a digital  este una dintre acele competen e pe care institu iile de 
înv mânt le au incluse în programele i planurile de realizare a procesului instructiv educativ. Resursele 
digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un înv mânt calitativ, care s  
corespund  noilor tendin e pedagogice i intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciaz  i simt utilitatea 
lec iilor în care metodele tradi ionale vechi nu ocup  toate cele 45 de minute.         

Platformele educa ionale recomandate institu ional pentru a desf ura înv area online sunt: Google 
Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 

Aplica ia Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Când 
sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singur  platform  i comunicarea se realizeaz  în acela i loc, este 
mai u or s  urm re ti, s  coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
• organizarea optim  a lec iilor, eficientizarea timpului 
• crearea, colectarea i notarea temelor în mediul online 
• posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiec rui elev, postarea unor anun uri i 

întreb ri de c tre ambele p r i  
 
Din propria experien  pot enumera urm toarele oportunit i: 
 
I. Crearea temelor i transmiterea acestora elevilor. 
Pentru facilitarea în elegerii cerin elor, putem folosi ca suport fi e, link-uri pe care s  le inser m, ppt-

uri, filmule e de pe youtube. De folos a fost utilizarea acestora în realizarea activit ilor din ,, coala Altfel”, 
pentru temele propuse. Exemplu: Sprijin pentru realizarea temelor acas :A.Educa ie pentru s n tate i 
nutri ional  (preg tirea micului dejun acas )- am postat filmule e cu idei de variante a unui mic dejun 
s n tos. C. Juc rii din materiale ecologice- imagini cu modele de juc rii i filmule e cu modalitatea de  
realizare a acestora    

D. Jocuri cu umbre- filmule e de pe youtube cu realizarea unor fiin e cu ajutorul mâinilor 
E. Pictur  pe pietre- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza 
 
II. Predarea con inuturilor  
În procesul de predare, din aplica ia Google Classroom, putem folosi aplica ia Meet, o platform  de 

comunicare instant prin video i chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împ rt i link-uri. Eu am 
utilizat aplica ia Zoom, deoarece o descoperisem înainte ca coala s  ne înscrie pe platforma SIIR ADMA. 
În aplica ia Zoom am utilizat i tabla virtual  interactiv , cu ajutorul c reia am explicat exerci ii la 
matematic , am desenat forme i figuri geometrice, am scris propozi ii la ora de comunicare.  

 
III. Evaluarea cuno tin elor 
Google Classroom ne ofer  posibilitatea s -i evalu m pe copii prin crearea de chestionare, chiar de 

la clasa I. Pentru a face mai atractiv procesul de predare-înv are-evaluare, cadrul didactic poate folosi 
ajutorul pe care îl ofer  unele platforme i aplica ii. Dintre acestea, pot aminti: Pentru crearea de jocuri 
educative: 
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 Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, jocule e simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 
aleatoare i mai multe tipuri de aplica ii care sus in înv area. 

Armored Penguin - cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de 
coloane, etc.Dedicate- ofer  un set de aplica ii incredibile pentru generarea de cuvinte încruci ate i 
rebusuri, capabile s  trezeasc  interesul copiilor. 

Suport pentru procesul de predare:Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe aceast  platform , poate 
discuta, ad uga imagini, mesaje, link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile 
elevilor ce pot fi apoi distribuite p rin ilor. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de înv are prin faptul c  vin în sprijinul sau 
în completarea celor înv ate la clas , pun la dispozi ia profesorilor modalit i moderne de predare i 
evaluare. Trebuie s  ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice i al elevilor. Noi, cadrele 
didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc înv area: prin întreb ri, prin 
instrumente, prin crearea unei etici de munc  adecvate i prin rela ii umane care s  transmit  încredere i 
sus inere astfel încât procesul educa ional s  aib  reultatele a teptate. 

 
 
Bibliografie: 
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,,Evaluarea tradi ional  în înv mântul pre colar” 

 

Gr dini a P. P. Nr. 14, Arad                                                             
Prof. înv. pre c. Ro  Ruxandra – Daiana                                                   
Prof. înv. pre c. ifrea Doina - Florica 

 

 
 

În domeniul educa iei i în sens larg, evaluarea reprezint  un act psihopedagogic complex, de stabilire 
a relevan ei i a valorii unor procese, performan e etc., prin raportarea acestora la un sistem de criterii 
prestabilite. În ultimele decenii, preocup rile pentru elaborarea de modalit i i forme de evaluare adecvate 
domeniului educa ional i, ulterior, pentru construirea de teorii ale evalu rii în înv mânt, au devenit tot 
mai sistematice i mai comprehensive.  

În considera iile noastre reunim în sintagma ,,evaluare didactic ”, totalitatea demersurilor evaluative 
i autoevaluative circumscrise diferitelor nivele ale procesului de înv mânt i referitoare la rela ia direct  

cadru didactic-elev. Evaluarea are rolul de a constata i m sura eficien a procesului instructiv-educativ, 
respectiv de a determina m sura în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, precum i 
eficien a resurselor metodologice i procedurale utilizate.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i sumativ . 

Evaluarea ini ial  const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în gr dini  
sau în momentul integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale pre colarit ii. Constituie o premis  
determinant  în proiectarea demersului didactic i o condi ie a reu itei acestuia. Acest tip de evaluare ofer  
profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei existente (poten ialul de înv are 
al copilului, lacunele existente, etc.) i a formula cerin ele urm toare. 

Evaluarea continu (formativ ) se realizeaz  pe tot parcursul unui demers pedagogic, ,,este frecvent  
sub aspect temporal i are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor s vâr ite de elevi; nu-l judec  i 
nu-l claseaz  pe elev, ci compar  performan a acestuia cu un prag de reu it  stabilit dinainte”(Bloom; G. 
Meyer). Este o eveluare criterial , bazat  pe obiectivele înv rii i accept  ,,nereu itele” elevului, 
considerându-le momente în rezolvarea unei probleme. 

Evaluarea sumativ (certificativ ) intervine, de obicei, la cap tul unei componente tematice care se 
desf oar  pe o durat  mai mare de timp sau la sfâr it de semestru (când sunt revizuite 
cuno tin ele,deprinderile, abilit ile dobândite în acest interval) cu scopul explicit al înt ririi i stabiliz rii 
noilor comportamente achizi ionate. 

Principalele metode i tehnici de evaluare aplicate pentru realizarea evalu rii în înv mântul 
pre colar sunt: 

-metode i tehnici de evaluare tradi ionale, care cuprind:  probe scrise( fi e cu sarcini); probe orale i 
probe practice 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 
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-metode i tehnici de evaluare alternative. 
 
Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate i care sunt mai 

frecvent utilizate în înv mântul românesc sunt: observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului 
copilului, proiectul, portofoliul, studiul de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 
3-2-1, investiga ia, interviul, jocurile didactice, de rol i serb rile,etc. Multe dintre aceste metode alternative 
de evaluare sunt aplicabile i în înv mântul pre colar. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: portofoliu de prezentare sau 
introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri), portofoliu de progres sau de lucru (con ine 
toate elementele desf urate pe parcursul activit ii), portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, 
instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.)  

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

Metoda R.A.I. (r spunde, arunc , întreab ) este o metod  deosebit de flexibil  i u or de aplicat în 
activit ile desf urate atât cu pre colarii mari cât i cu elevi din ciclurile superioare. Este un joc simplu de 
aruncare a unei mingi de la un copil la altul. Copilul care arunc  mingea pune o întrebare celui care o prinde. 
Acesta r spunde la întrebare, apoi arunc  mingea altui coleg i-i adreseaz  o alt  întrebare vizând con inutul 
evaluat. Fura i de mirajul jocului, chiar i cei mai timizi copii accept  cu pl cere provocarea acestui joc 
care, prin caracterul s u antrenant, men ine treaz  aten ia copiilor.   

Jocurile didactice i ghicitorile sunt la fel de importante în înv mântul pre colar,deoarece reprezint  
un mijloc de trecere de la înv are la joc, îmbin  ludicul cu asimilarea de cuno tin e i formarea unor 
capacit i de cunoa tere, dar cel mai important, ofer  copilului posibilitatea de a se exprima i de a- i 
dezvolta vocabularul. 

Metodele de evaluare, fie ele tradi ionale sau moderne au puncte tari i puncte slabe. Important este 
ca profesorul s  cunoasc  aceste metode i s  încerce s  aplice în fiecare moment didactic acel demers 
evaluativ care se preteaz  mai bine la situa ia didactic  existent , în vederea asigur rii unui progres rapid 
pentru pre colari.  

Op iunea pentru o anumit  metod  de evaluare este determinat  de vârsta copiilor, de volumul de 
cuno tin e, de categoria de activitate i în mod deosebit, de obiectivele urm rite. 

 
 
Bibliografie: 
 

1. Boco , M. (2017). Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Editura Paralela 
45, Edi ia a IV-a revizuit . 

2. Cristea, S.(2010). Fundamentele pedagogiei. Editura Polirom. 
3. Cuco , C.(2006). Pedagogie. Editura Polirom, Edi ia a II-a revizuit  i ad ugit . 

  

252



 

 

EVALUAREA RANDAMENTULUI COLAR 

Prof. Lucia - Marusia R TZHEIM,                                                       
coala Gimnazial  Nr. 1 Putineiu, jud. Giurgiu 

 
 

Din punct de vedere didactic, evaluarea este o component  a procesului de înv mânt care încheie 
ciclul de predare-înv are, fiind un proces care m soar  nivelul de performan  la care profesorul i elevii 
i-au propus s  ajung . Asociat termenului de evaluare este acela de randament care exprim  raportul dintre 

efortul depus în timpul procesului i rezultatele dobândite. Astfel, evaluarea apare ca o activitate de 
autoreglare – feed-back – pentru agen ii umani participan i, în vederea ob inerii unor rezultate superioare.  

Din aceast  perspectiv , evaluarea activit ilor de înv mânt reprezint  ac iuni complexe, un 
ansamblu de ac iuni mintale, atitudinale i afective, prin care se r spunde la întreb ri de tipul:  

- În ce scop i în ce perspectiv  se evalueaz ? – con inutul evalu rii; 
- Când se evalueaz ? – în ce faz  sau etap  a procesului înv rii; 
- Cum se evalueaz ?  
- Cum se prelucreaz  datele ob inute i cum vor fi valorificate înforma iile ob inute?  

Evaluarea randamentului colar se face atât la nivelul sistemului de înv mânt – macrositem –, cât 
i la nivelul procesului de înv mânt – microsistem. Evaluarea procesului de înv mânt, care îi are ca 

actori principali pe elevi, respectiv profesori, se face comparând performan ele ob inute de elevi cu 
obiectivele instructiv-educative ale unui nivel/treapt  de înv mânt. 

Pentru elevi, evaluarea constituie un stimulent puternic, un mijloc de formare a motiva iei înv rii, 
de cultivare a interesului pentru cunoa tere. La polul opus se afl  profesorul; rezultatele ob inute prin 
evaluare îi ofer  acestuia posibilitatea de a valorifica toate r spunsurile dobândite. 

Ca o sintez , se poate spune c  evaluarea, are rolul de constatare, de diagnosticare – analiza datelor 
dobândite –, de prognosticare – proiectarea a ceea ce urmeaz  cu scopul de a ameliora situa ia i de a ob ine 
performan e superioare imediat, dar i pe termen mediu i lung.  

Evaluarea randamentului colar trebuie s  sus in  i s  stimuleze activitatea de predare-înv are; are 
rolul de a facilita reglarea activit ii profesorului i ofer  informa ii despre calitatea pred rii, despre modul 
în care a fost selectat i structurat con inutul instruirii, despre accesibilitatea acestuia, despre valoarea 
metodologiilor folosite. În acest sens are o dubl  semnifica ie: de orientare i de corec ie. Orientarea 
urm re te traseul pred rii-înv rii, iar corec ia, reglarea procesului didactic, implicând explicarea 
performan elor.  

Ce se evalueaz  în activitatea de înv mânt 

Formularea de obiective educa ionale reprezint  solu ia evalu rii.  

Capacitatea de adaptare/readaptare presupune transferul informa iilor i folosirea acestora în situa ii 
noi, iar corelarea i integrarea informa iilor în sisteme noi.  

Capacitatea de a aplica – nimic nu se înva  doar de dragul de a ti; orice achizi ie nou  are o finalitate. 

Capacitatea de a înv a cu mijloace proprii – a înv a s  înve i – presupune înv area i apoi evaluarea 
unor instrumente de munc  intelectual .  
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Capacitatea de receptare a mesajelor orale – a ti s  ascul i pentru a în elege i a tr i cele transmise. 

Capacitatea de exprimare oral  – a ti s  formulezi sau s  reproduci achizi ii noi.  

Capacitatea de receptare a mesajelor scrise – în elegerea mesajului transmis prin lectur .  

Capacitatea de exprimare scris  – corectitudinea exprim rii în scris.  

Evaluarea randamentului colar se face prin raportare la m sura în care elevii dovedesc c  au în eles 
mesajul transmis în procesul pred rii-înv rii, c  au exersat i au dobândit competen e specifice, cu 
posibilitatea valorific rii acestora.  

Capacitatea de a gândi creator – în evaluare, creativitatea este foarte important . Presupune formarea 
unor capacit i de cunoa tere, care devin baza procesului creator i permit aflarea unor solu ii noi, 
descoperite individual, prin efort propriu de gândire de c tre cei supu i actului evalu rii.  
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv mânt pre colar RUS ALINA                                                   
Gr dini a P. N. Olari, jud. Arad 

 
Situa ia pandemic  din ultima perioad  ne-a supus unei mari schimb ri atât pe noi, cadrele didactice, 

cât i pe copii i p rin ii acestora.  

Dac  înainte, folosirea mijloacelor digitale era la alegerea fiec reia dintre noi, închiderea colilor ne-
a for at s  le folosim la întregul process de înv mânt. 

Ca principal mijloc, în unitatea noastr  s-a folosit platforma educa ional  Google (Classroom, Meet, 
Docs, etc.) ins  aceasta nu este întotdeauna potrivit  pentru copiii de gr dini , în special la evaluare.  

Pentru ca evaluarea ( i toate activit ile) s  fie mai atractiv  i interactiv , am folosit anumite aplica ii 
feed-back, care m-au ajutat s  m sor impactul înv rii, sa creez sondaje. 

 

Printre aplica iile folosite se num r : 

 

 Jingsawplanet – este o aplica ie u or de folosit care permite înc rcarea unei imagini/fotografie, care 

este t iat  în buc ele, generând un puzzle. În func ie de complexitatea dorit  se pot crea puzzle-uri 

începând cu 3 piese, pân  la cateva sute. Copiii sunt foarte încânta i de acest joc. 

 Worldwall – este de asemenea o aplica ie cu ajutorul c reia se pot crea jocuri interactive atât pentru 

sus inerea înv rii cât i pentru evaluare. Printre jocuri se num r : Roata aleatoare, G se te perechea, 

Cursa în labirint, Adev rat sau fals, etc. 

 Learningapps – este o platform  foarte u or de folosit, care are deja create o mul ime de teste pentru 

toate nivelurile de vârsta, dar care ofer  posibilitatea de a crea teste noi. Are o mul ime de aplica ii 

interesante, precum: puzzle, g se te perechea, rebusuri, completeaz  cuvântul lips , etc. 

Bineîn eles c  mai exist  i alte platforme/aplica ii online care pot facilita munca profesorului si a 

copiilor. Eu le-am ales pe cele mai simple, care s  nu pun  în dificultate p rin ii, pentru c  la vârsta 

pre colar , copiii au nevoie în permanen  de sprijinul p rin ilor în activit ile online.  

Sper s  fie de folos i altor colege! 
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Metode, tehnici i strategii                                                               
aplicate pentru realizarea evalu rii în online 

Prof. înv. primar RUS IOANA MARIA                                                    
coala Gimnazial  „Mihai Eminescu” N s ud, Jude  Bistri a-N s ud 

 

 

Planificarea pentru înv area online este mult diferit  de cea fa -în-fa . În predarea online se preiau 
numeroase aspecte din predarea tradi ional . Una dintre posibilele capcane – tenta ia de a limita lec ia la 
livrare de con inut i evaluare. 

Principiile i metodele eficiente din coala fa -în-fa  se aplic  i în online. 

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

În cadrul activit ii online m  asigur c  elevii mei în eleg ceea ce înva , c  sunt conecta i cu ceea ce 
înva  chiar dac  nu îi v d în fa a mea, nu le v d expresia fe ei, nu îi simt, prin acordarea aten iei deosebite 
în planificare i proiectare pentru evaluarea online, atât formativ , cât i sumativ  i crearea unor materiale 
educa ionale de calitate cu con inut interactiv ridicat prin care profesorul are acces la informa ii valoroase 
despre progresul elevilor. 

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

Din punctul meu de vedere în activitatea online s  se realizeze: 

- teste scurte, elevul trebuie s  primeasc  feedback imediat dac  sunt corectate automat, s  fie folosite 
f r  o miz  important  – note sau calificative;  

- activit i de reflec ie scurte, ofer  profesorului feedback despre nivelul la care se afl  elevul; 

- exemple, scrie un cuvânt despre subiectul lec iei de azi, creaz  harta mental  a lec iei de azi; 

- activit i de feedback scurte; 

- materiale video interactive, elevii interac ioneaz  cu con inutul, r spund la întreb ri, au acces la 
jocuri i simul ri cu r spunsuri imediate. 

Dac  evaluarea sumativ  va fi sub forma unui test online, trebuie avut în vedere pentru realizarea 
unor itemi online ca lungimea textului s  fie adecvat vârstei elevilor i s  se p streze ce este esen ial; s  se 
elimine ambiguit ile din întreb ri i r spunsuri; s  se foloseasc  diferite tipuri de întreb ri; s  se evite 
nega iile în întreb ri sau afirma ii; s  se evite utilizarea frecvent  a întreb rilor adev rat/fals, da/nu, elevul 
are 50% anse s  ghiceasc  r spunsul; s  se testeze evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 

Metode de evaluare în activitatea online pentru elevi, utilizând diferite platforme educa ionale: 

- portofoliul digital al elevului: foto, video, text utilizând platforma educa ional  Padlet; 

- documentarea foto/video a unui proiect, utilizând platforma educa ional  Stop Motion, Flipgrid; 

- realizarea unei colec ii de texte/articole/bloguri; 
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- turul galeriei virtuale/evaluarea colegilor i a muncii în echip  cu Padlet, Flipgrid; 

- auto-evaluare i autoreflec ie într-un jurnal de înv are online- foto, video, text – cu Padlet, Word 
Doc, Powerpoint, Mindmaps. 

Instrumente de evaluare online atractive, ca o joac , platforme educa ionale: Kahoot, Quizizz, 
platform  în care se pot crea evalu ri, dar i lec ii care s  includ  aceste evalu ri. De asemenea ofer  acces 
la rapoarte privind r spunsurile i rezultatele înregistrate de elevi. Google Forms inclus  în suita de Google 
Classroom, pentru a-l accesa este nevoie de un email Google, gmail sau cu domeniul colii. 

Prin  platformele i aplica iile folosite de cadrele didactice, pe lâng  predare i înv are, evaluarea 
reprezint  o parte important  a actului educativ, astfel încât profesorul înlocuie te foaia de hârtie cu un 
document electronic. 

Evaluare în online nu asigur  corectitudinea rezolv rii unui test, elevul avînd acas  o mul ime de 
”tenta ii”: caietul de clas , accesul la internet, p rin ii, fra ii, diverse aplica ii. Elevii pot completa acela i 
r spuns la o aceea i întrebare, chiar dac  a fost setat  afi area aleatorie a întreb rilor, ceea ce duce la o 
evaluare subiectiv  în sistemul online. 

 

 

Bibliografie: 
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- Platforma SlidesMania – Exemple i formate de prezent ri online 

- Platforma Peardeck – creare prezent ri i lec ii interactive 
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EVALUAREA-                                                                        
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

 

Profesor: RUSAN OANA-RALUCA                                                       
coala Gimnazial  Nr. 195, Bucure ti 

 

 

Evaluarea este o parte integrant  a procesului de înv mânt.  

Ea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz  i se interpreteaz  datele ob inute în urma 
aplic rii unor instrumente de m surare în scopul emiterii unei judec i de valoare pe care se bazeaz  o 
anumit  decizie în plan educa ional.  

Evaluarea cuprinde trei etape importante:  

- m surarea rezultatelor colare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 
urm rit (probe scrise / orale / practice, proiecte, portofolii etc.); 

- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare i notare, descriptori 
de performan  etc.); 

- formularea concluziilor desprinse în urma interpret rii rezultatelor ob inute în vederea adopt rii 
deciziei educa ionale adecvate. 

Evaluarea performan elor elevilor are urm toarele func ii:  

- diagnostic , în sensul de a face cunoscute situa iile i factorii care conduc la ob inerea anumitor 
rezultate ale elevilor, pentru a stabili eventualele proceduri de remediere a punctelor critice; 

- prognostic , în sensul anticip rii performan elor viitoare ale elevilor, pe baza rezultatelor 
înregistrate i al planific rii secven elor urm toare ale activit ii de înv are; 

- de certificare a nivelului de cuno tin e i de abilit i ale elevilor la sfâr itul unei perioade lungi de 
instruire; 

- de selec ie a elevilor pentru accesul într-o treapt  superioar  de înv mânt sau într-un program 
specific de instruire.  

Prerioada pandemic  ne-a silit s  trecem la evaluarea în sistem on-line. Am ales testele scrise în 
Google Forms cu corectare automat  de pe alte platforme (didactic.ro, Wordwall, LiveWorkSheets, 
LearningApps .a.), dar i metodele alternative, complementare de evaluare: prezentarea de proiecte, 
jurnalele personale/ blogurile, luarea de interviuri, dezbaterile, portofoliul digital, autoevaluarea i 
interevaluarea etc. 

Studiul textelor literare de tipul „Moara cu noroc” de I. Slavici sau „Moara lui C lifar” de G. 
Galaction poate p rea arid pentru elevul secolului la XXI-lea. Ca atare, la finalul studiului nuvelei 
slaviciene, le-am propus elevilor de clasa a VII-a s  recreeze în Minecraft1 satul S r ceni, a a cum apare în 
ultima parte a textului. De i au m rturisit c  nu a fost u or, au fost încânta i, la final, de produsele activit ii. 

1https://education.minecraft.net
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Pentru cel de-al doilea text, au avut de prezentat în semestrul al doilea, cu ajutorul limbajului de programare 
Scratch2, animarea  personajelor  Stoicea i mo  C lifar.  

În concluzie, profesorul secolului al XXI-lea trebuie s  fie un magician care î i cunoa te foarte bine 
elevii i preocup rile acestora, inând pasul cu înnoirile societ ii  

 

 Webografie: 

https://education.minecraft.net 

https://scratch.mit.eu                                                                                   

                                 

  

2 https://scratch.mit.edu
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR RUSNACIUC CARMEN – SANDA                                   
LICEUL TEORETIC ”CARMEN - SYLVA” EFORIE SUD, JUD. CONSTAN A 

 

 

Evaluarea este menit  s  estimeze progresele de nv are i s  certifice capacit ile i competen ele 
formate, s  identifice ceea ce copilul nu a n eles sau nu st pâne te. n acela i timp, vizeaz  s  descopere 
disfunc iile din procesul de predare- nv are-evaluare, s  disting  sursele erorilor, s  certifice calitatea 
pred rii i înv rii, având o func ie reglatoare asupra acestora. 

Evaluarea este un proces didactic complex, vizeaz  toate componentele sistemului de înv mânt 
(elevi, personal didactic, baz  tehnico-material , conducere etc.) i întregul curriculum colar (cuno tin e, 
priceperi, capacit i, programe, metode de predare-înv are, performan e etc.). 

Dup  modul de integrare, în desf urarea procesului didactic, se disting:  

a) Evaluarea ini ial  sau predictiv  – având ca scop stabilirea nivelului de preg tire a elevilor la 
începutul programului de lucru, inclusiv condi iile în care ace tia î i vor desf ura activitatea. 
Performan ele elevilor în perioada precedent  reprezint  primele informa ii referitoare la capacitatea lor 
general  de înv are. 

b) Evaluarea cumulativ  (sumativ ) - realizat  prin verific ri par iale, efectuate de obicei la intervale 
regulate de timp i având ca scop o estimare de bilan  , a rezultatelor pe perioade lungi, în general 
corespunz toare semestrelor sau anului colar. 

c) Modelul evalu rii continue (formative) - presupune verificarea rezultatelor pe parcursul întregului 
proces didactic i se realizeaz  pe secven e mici. 

În abordarea clasic , evaluarea era prin defini ie parte a procesului de înv are. Conform unei abord ri 
actualizate, evaluarea a devenit o parte fundamental  a activit ii  didactico-educative.  

Metodele de evaluare alternativ , proiectul i portofoliul, utilizate cu succes în evaluarea tradi ional , 
pot fi aplicate i în înv mântul online, de i pun în valoare anumite abilit i i deprinderi ale elevilor, nu 
evalueaz  cuno tin ele de la clas . 

La predarea online, profesorii i copiii nu sunt fa  în fa , astfel tehnicile de evaluare pe care le 
cunoa tem drept clasice, î i pierd utilitatea. În condi iile înv mântului contemporan se impune o alt  
manier  de abordare a evalu rii rezultatelor colare, în care rolul principal este al profesorului. 
Caracteristicile evalu rii asistate de calculator centrat, cu adev rat, pe elev, ofer  posibilitatea de a 
demonstra nivelul de posedare a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea unei 
diversit i de instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. 

Pentru evaluarea elevilor din ciclul primar, exist  numeroase aplica ii a c ror utilizare în mediul 
didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea copiilor de materiile pe care le pred m, asimilarea 
rapid  a con inuturilor predate într-o manier  pl cut  i crearea de competen e reale, atât la nivelul 
disciplinei, cât i la nivel interdisciplinar. 

Wordwall - reprezint  o aplica ie unde se creaz  diverse activit i interactive pentru copii. Cu ajutorul 
acesteia putem crea cu u urin  un set de întreb ri, pe care s  le folosim în cadrul pred rii/ evalu rii sincrone 
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sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi la finalul activit ii, pentru a asigura feed-back-ul. To i 
elevii vor fi implica i într-un mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jingsawplanet - este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 
decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit . 

LearningApps - este o platform  care ofer  modele de aplica ii, precum i posibilitatea cre rii de 
con inut. Exist  aplica ii interesante (de exemplu: rebus, une te perechile, puzzle, completeaz  cuvântul 
lips  etc.). Avantajul este c  se pot u or partaja (link, cod de încorporare). 

Indiferent de cum decide profesorul s  evalueze, important e s  aleag  cea mai bun  metod , inând 
cont de predarea i înv area care au precedat procesul evalu rii.  

Consider c  este important s  evalu m nivelul minimal al competen elor dobândite, deoarece, ulterior, 
vom putea stabili nivelul de achizi ii i, mai ales, dificult ile întâmpinate de elevi în înv are i vom putea 
întocmi planurile remediale. 

  

 

Bibliografie: 

 Radu, I. - Evaluarea în procesul didactic , EDP Bucure ti , 2000 . 
 Romanescu, C. - Îmbinarea metodelor moderne cu cele tradi ionale în înv mântul primar, Editura 

Rovimed, Bac u, 2017. 
  Stoica, A. -  Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Ed. Humanitas Educa ional, 

Bucure ti, 2003. 
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Evaluarea (doar la coal  sau i online?) 

Prof. Rusu Carmen-Ancu a                                                              
coala Gimnazial  Nr. 1 Aduna ii-Cop ceni, Jud. Giurgiu 

 
 
 
Ne reamintim! 
Evaluarea didactic  este o component  esen ial  a procesului de înv mânt, al turi de predare i 

înv are i furnizeaz  informa ii despre calitatea i func ionalitatea acestora.  
FUNC IILE EVALUARII: 
Func iile evalu rii: Constatativ   
Pentru profesor: Indicator de baz  al gradului de optimizare a pred rii i înv rii 
Pentru elev: Aprecierea nivelului de preg tire atins i raportarea cerin elor profesorului 
Func iile evalu rii: Diagnostic  
Pentru profesor: Eviden ierea i interpretarea lacunelor existente în preg tirea elevilor; identificarea 

cauzelor 
Pentru elev: Interpretarea rezultatelor în termenii capacit ilor proprii i optimizarea autoevaluarii. 
Func iile evalu rii: Prognostic  
Pentru profesor: Anticiparea progresiei elevilor; reconsiderarea strategiilor didactice. 
Pentru elev: Evaluarea anselor i optimizarea stilului de munc , dozarea efortului. 
Func iile evalu rii: Motiva ional  
Pentru profesor: Organizarea în func ie de performan ele elevilor. 
Pentru elev: Stimularea sau diminuarea efortului în func ie de dinamica rezultatelor. 
Modalit i de evaluare: 
 Fi e de evaluare;  
 Jocuri didactice;  
 Completare de chestionare i rebusuri tematice;  
 Referatul;  
 Portofoliul;  
 Expozi ie de desene;  
 Activitate independent , în grup sau în perechi;  
 Compunere de texte cu diferite teme- eseul de 10 minute;  
 Ciorchinele  
 Chestionare orala.  
 Macheta  
 Concursuri cu tema data, trasee aplicative, realizarea unui album cu activit ile realizate. 

 
coala online este o mare provocare pentru profesori, în sensul gândirii, proiect rii i aplic rii unui 

nou sistem de predare.  
Aflat în fa a calculatorului, acesta transmite elevilor s i noile cuno tin e într-o manier  cu totul 

diferit  de ceea ce are loc în sala de clas : interac iunea nu mai este personal , problemele tehnice care apar 
îngreuneaz  comunicarea, timpul este limitat, încuraj rile cu rol motiva ional sunt acum publice i nu mai 
ajung doar la urechea celui destinat s  fie motivat etc. 
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Principala întrebare care se punea este: ,,Ce metode suficient de interesante i atractive în mediul 
online se pot aplica pentru ca elevul s  fie motivat în achizi ia i fixarea eficient  a cuno tin elor ?” 
Profesorul începea atunci experimentarea celor dou  tipuri de metode:  

- sincrone (pentru lucrul în direct cu elevii )  
i 

- asincrone (pentru lucrul individual al fiec rui elev, în ritm propriu). 
Profesorul eficace este acela care tie s  selec ioneze,  s  combine, s  varieze diferitele metode, 

alegând strategii adecvate. 
Evaluarea online nu face parte din evaluarea tradi ional , în ultimii ani realizându-se cursuri prin 

Casele Corpurilor Didactice, asocia ii profesionale sau chiar proiectul CRED în care pofesorii erau ini ia i 
în tainele înv mântului online. Bazat  pe competen e digitale, coala online utilizeaz  toate competen ele 
transversale pe care profesorii le de in i le au formate pân  în acest moment.Obiectivele urm rite sunt 
acelea i pentru fiecare activitate didactic , difer  îns  cadrul de realizare i metodele utilizate. 

Este foarte bine c  predarea, înv area, evaluarea i chiar notarea au continuat i dup  ce cl direa 
colii s-a închis. Este înc  o confirmare a faptului c  vremurile în care procesul instructiv - educativ avea 

loc în foarte mare m sur  doar în spa iile colare bine delimitate (s li de clas , s li i terenuri de sport sau 
ateliere colare) ce sunt de domeniul trecutului.  

coala nu mai are grani e, nu mai cunoa te limit ri spa iale, temporale sau de con inut, ea poate fi i 
la un click distan . Acest click nu este unul oarecare, este click-ul educa ional atât de necesar în aceast  
perioad  plin  de provoc ri pentru fiecare dintre noi. 
  

263



 
 
 

“EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                
Între online i tradi ional” 

Prof. înv. pre colar: Rusu Gizella 

 
 
Convorbirea 
 

         Este o discu ie sau un dialog între cadrul didactic i pre colari cu scopul de a solicita copilul s  
gândeasc  pentru a descifra sensul întreb rilor. Se formeaz  deprinderi de comunicare, deoarece pre colarii 
sunt pu i în situa ia: de a transmite/a recep iona mesaje, de a formula mesaje/întreb ri îns  se dezvolt  i 
competen ele emo ionale datorit  tr irilor i experien ei personale împ rt ite prin intermediul mesajelor 
verbale transmise. 

Convorbirea sau conversa ia este o activitate independent  îns  se pot organiza convorbiri libere i în 
afara activit ilor pe domenii experien iale. 

Conversa ia este o metod  didactic  din categoria metodelor de comunicare oral  
conversative i const  în instruirea i promovarea de interac iuni i schimburi sociale i verbale (înso ite, 
fire te, de schimburi intelectuale i afective) între cadru didactic i elevi/pre colari, precum i între 
elevi/pre colari, în vederea atingerii obiectivelor opera ionale prestabilite. (Boco  M., 2013, pag. 222) 

 
Conversa ia este o metod  didactic  activ  pentru c ...: 
 
- promoveaz  forma dialogat ; 
- ofer  pre colarilor oportunitatea de a- i exprima nevoile i a tept rile educa ionale; 
- îi motiveaz  intern/intrinsec pe pre colari pentru activitate; 
- valorific  i dezvolt  capacit i de comunicare (activ  i interactiv ); 
- valorific  i dezvolt  capacit ile care in de coordonatele etice ale comunic rii verbale; (Boco  M., 

2013, pag. 223-adaptare la pre colari) etape. 
 
Eficien a activit ilor de convorbire este condi ionat  de: 
 
- planificarea activit ii din timp; 
- alegerea temei, care trebuie s  fie accesibil  i atractiv , s  corespund  intereselor i 

preferin elor copiilor; 
- crearea unor diverse situa ii de via ; 
- accentuarea caracterului formativ; 
- elaborarea unui plan de întreb ri adecvat temei. (Glava A., T taru L., Chi  O., 2014, 

pag. 272) 
 
Convorbirea cu scop evaluativ:  
 
-folosirea convorbirii, ca metod  de evaluare presupune un scop bine definit, cadrul natural de 

desf urare, folosirea unui limbaj adecvat, claritatea întreb rilor, stabilirea prealabil  a unui climat de 
încredere reciproc  între copii si educatoare. Având avantajul timpului scurt în care se pot evalua 
rezultatele, p streaz  limita subiectivismului, a sincerit ii pre colarului i ajut  cadrul didactic s  realizeze 
o evaluare cât mai eficient . 

În convorbire se pot utiliza albume, imagini sau ilustra ii care s  redea aspecte semnificative specifice 
temei convorbirii.  
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Convorbirea propriu-zis : secven a principal  a activit ii se realizeaz  pe baza întreb rilor succesive 
ale educatoarei i a r spunsurilor copiilor. Dup  locul pe care îl ocup  în desf urarea convorbirii, exist  
dou  feluri de sinteze: par iale i finale.  Sinteza par ial  este concluzie la sfâr itul unei idei principale iar 
sinteza final  este o concluzie ampl  a subiectului discutat, prin care se subliniaz  ideile principale. 

 
Exemplu: 
Tema: Anotimpul iarna 
Modalit i de realizare a activit ii: convorbirea cu scop evaluativ 
Convorbirea se realizeaz  pe baza urm torului plan de întreb ri: 
1.În ce anotimp suntem? 
2.Care sunt aspectele caracteristice ale anotimpului iarna?   
3.Care sunt celelalte anotimpuri ale anului?  
4.Care sunt lunile de iarn ?  
5.Ce fac oamenii în acest anotimp?  
6.Care sunt jocurile preferate ale copiilor în acest anotimp? 
7.Ce se întâmpl  cu p s rile?  
8.Ce fac alte animale s lbatice? 
9.Care sunt s rb torile din acest anotimp? 
 
Întreb ri ajut toare:   
- Cum le putem ajuta pe animale în acest anotimp? 
- Care sunt fenomenele naturii din anotimpul iarna?   
- Specifica i jocurile de iarn  preferate? Care este s rb toarea preferat  i de ce? 
Dup  fiecare set de întreb ri (1-4, 4-9), se vor realiza sinteze par iale cu ajutorul unor ilustra ii iar în 

încheierea activit ii se va face sinteza final . 
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Test de evaluare ini inal .                                                               
MATEMATIC , clasa a IV-a A 

 

Prof. Rusu Iulia 
 
                                                                                                            
1. Scrie cu cifre urm toarele numere, apoi ordoneaz -le descresc tor:  
         
a) nou  sute treizeci si doi: .........................;   d) o mie nou  sute cincizeci i apte: ………….; 
b) cinci mii nou sprezece:...........................;   e)  XXIV    ………………… ; 
c) trei mii apte :..........................................;   f) opt mii nou zeci i unu : ………………...; 
................... >  ................... >   ................. >   ............... >   ..................... >   .....................    .                    
 
2.  Încercuie te varianta corect :                                                                                                                           
a) numerele care se adun  se numesc:     *factori         *termeni       * produs;                  
b) num rul din care se scade se nume te :*sc z tor     *diferen      *desc zut;     
c) rezultatul împ r irii se nume te:           *sum            *produs        * cât ;                  
d) rezultatul înmul irii se nume te:           *produs         * cât             * diferen . 
 
3. Efectueaz  opera iile i completeaz  tabelele:                                                                     

a 368 1 
678 

2 
402 

a 743 5 
000 

3 
085 

b 642 2 
999 

5 
769 

b 281 2 
353 

2 
199 

a + 
b

   a - 
b

   

 
a 45 124 432 a 45 84 700 
b 10 3 6 b 9 4 100 
a x 

b
   a: b    

 
4. Calculeaz  corespunz tor expresiei:    
                                                                              
    a) de 5 ori mai mic decât 500 :        …………………………………… 
    b) cu 5 mai mult decât 279  :             …………………………………… 
    c) de 5 ori mai mare decât 27:        ...................................................... 
    d) cu 5 mai pu in decât 2700:            …………………………………  
 
5. Afl  num rul necunoscut:                                                                                                     
 7 x  a = 56                           b : 10 = 9                           c – 3 715 = 1 889                 5 409 + d =9 000 
a= ..................                      b=  ...................                 c= ........................               d= ............................ 
a= ..................                      b= ....................                 c= ........................               d=  ........................... 
v:.......................                   v: .........................             v:............................             v:................................               
6.  Calculeaz  respectând ordinea efectu rii opera iilor:                                                                    
a.) 3 478 + 2 499 – 1 999 =                            b.)  ( 8 : 2+ 50 : 10) x 3 – 7 + ( 8 x 6 - 40) : 8 = 
= ...................................................                  =.................................................................................. 
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= ............................................                         =................................................................................... 
                                                                        =.................................................................. 
c.) 40 – 3 x 7=........................                         =............................................................. 
=................................                                      =.............................................................. 
 
7. Scrie în dreptul fiec rui enun  ,,A”sau ,,F”dac  enun ul este adev rat sau fals.                    
a)  Lungimea se m soar  în metri.  ...... 
b) Masa corpurilor se m soar  în litri.  ..... 
c)  Capacitatea vaselor se m soar  în kilograme.  .... 
d)  Timpul se m soar  în secunde.   .... 
 
8. Noteaz  pe spa iul dat numele corpurilor i figurilor geometrice:    
                       
 
                              
 
 

___________, _____________ ,_______________, __________;  ______________,   ____________. 
 
9. Scrie frac iile corespunz toare p r ii albe i p r ii colorate sub fiecare desen, apoi compar  -le: 
                                                                                                                                                             

                                           
  
              __         __                              __     __                          __        __                                                            

 
 
10. Probleme: 
a.) Ana are 400 de lei. Ea î i cump r  o carte cu 35 de lei i un atlas cu 99 de lei.  
Câ i lei îi r mân Anei? 
 
b.) Un dreptunghi are l imea de 9 m, iar lungimea de 3 ori mai mare. 
Afl  perimetrul dreptunghiului. 
 
c.) Mihai a colec ionat  24 de timbre. O treime din ele erau timbre cu plante, un sfert din num rul 

total de timbre erau cu animale, iar restul erau timbre cu ma ini. 
Câte timbre cu ma ini a colec ionat Ionu ? 
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DISCIPLINA: MATEMATIC  
EVALUARE INI AL  

Prof. Rusu Iulia 
 
 

Clasa a IV- a A, 25 de elevi evalua i         Data sus inerii evalu rii:28.09.2021 
 

 
1. Competente specifice 
2.1. Recunoa terea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 i a frac iilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10   
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a frac iilor subunitare sau 

echiunitare care au acela i numitor, mai mic sau egal cu 10  
 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 i respectiv a frac iilor subunitare sau 

echiunitare care au acela i numitor, mai mic sau egal cu 10  
2.4. Efectuarea de adun ri i sc deri de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu frac ii cu 

acela i numitor  
2.5. Efectuarea de înmul iri de numere în concentrul 0 - 10 000 i de împ r iri folosind tabla înmul irii, 

respectiv tabla împ r irii  
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor i corpurilor geometrice în contexte familiare  
5.1. Utilizarea terminologiei specifice i a unor simboluri matematice în rezolvarea i/sau compunerea 

de probleme cu ra ionamente simple  
5.3. Rezolvarea de probleme cu opera iile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000  
2.   Descriptori de performant  

Compe 
tenta  Itemul  

Calificativul  
Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

2.1 I1 Scrie numere cu cifre arabe, apoi 
le ordoneaz  descresc tor 

6  numere 
Ordonare 
corect  

4-5  numere 
Ordonare 
par ial 
corect  

2-3 numere 
Ordonare cum 
qi mult de 2 
gre eli  

1 nr. 

2.3 I2 Identific  termenii matematici 
4 cuvinte 
identificate 
corect 

2-3 cuvinte 
identificate 
corect 

1 cuvânt 
identificat 
corect 

Niciun 
r spuns 
corect 

2.4 
2.5 

I3 Efectueaz  corect opera iile i 
completeaz  tabelele 

11-12  
exercitii 
corecte 

7-10  
exercitii 
corecte 

3-6  exercitii 
corecte 1-2 ex. 

5.1 I4 Rezolv  enunturi matematice 4 enunturi 3  enunturi 2  enunturi 1 ex. 
2.4 
2.5 

I5  Afl  num rul necunoscut în cele 
4 situa ii;  4  exercitii 2-3 exercitii  1 exercitiu Niciun ex. 

2.5 I6 Rezolv  exercitii respectând 
ordinea operatiilor 3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex. 

5.1 I7Stabile te valoarea de adev r a 
enunturilor matematice 4  enunturi 3 enunturi 2 enunturi 1 ex. 

3.2 I8 Scrie numele figurilor/corpurilor 6 termeni 4-5 termeni 2-3 termeni 1 termen 
2.1 
2.2 

I9 Scrie corect frac iile i le 
compar   

6 frac ii, 3 
compar ri 

4-5 frac ii, 2 
compar ri 

2-3 frac ii, 1 
comp. - 

5.3 I10 Rezolv  problemele corect 

3 rezolv ri 
corecte 
Operatiile, 
rezolv rile i 
r spunsul corecte

2 probleme 
rezolvate corect 

1 problem  
rezolvat  corect 

Nicio 
problem  
rezolvat  
corect 
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3.  Evaluare final  
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolv  integral si corect 8-10 itemi FOARTE BINE 

Rezolv  integral si corect 5-7 itemi; incorect /par ial corect restul itemilor BINE 

Rezolv  integral si corect 2-4 itemi; incorect /par ial corect restul itemilor SUFICIENT 
Rezolv  par ial unii itemi, predomin  calificativele de I  INSUFICIENT 

CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE 
Calificativ Nr. elevi 
FB  
B  
S  
I  

 
EVALUARE INITIAL  
Data sus inerii evalu rii:     27. 09. 2021. 

NR. 
CRT
. 

NUMELE I 
PRENUMELE 
ELEVILOR 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Rezultat 
final 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Interpretarea rezultatelor/ gre eli frecvente/ m suri de ameliorare 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
                                                             ÎNTOCMIT,                                        
29. 09. 2021.                                        PROF. ÎNV. PRIMAR, Rusu Iulia 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF. RUSU MANUELA                                                               
COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI”, BOTO ANI 

 
Înv area online este realitatea timpurilor contemporane i înlocuie te multe dintre metodele 

tradi ionale i schimb  modurile în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional . Avantajul 
utiliz rii înv rii online este faptul c  elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor i, cel 
mai important, vor putea evalua ceea ce au înv at.  

Responsabilitatea înv rii îi revine acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, motivat i 
s  înve e prin descoperire. De i educatorii de la toate nivelurile de înv mânt au adoptat utilizarea 
tehnologiei ca instrument de predare, problema evalu rii nivelului înv rii elevilor într-un curs online nu 
a fost abordat  în detaliu. Cu toate c  instruirea online poate fi mai eficient , mai convenabil  i mai 
flexibil  atât pentru elevi, cât i pentru profesori, trebuie subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat  
pentru a facilita predarea i a promova înv area. Oportunitatea educa iei online aduce noi considera ii în 
evaluare.  

Evaluarea online este mai mult decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de 
baz , profesorii care utilizeaz  înv area online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback 
util, responsabilitate, oportunit i elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ.  

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s  
în eleag  i s  aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din 
lumea real .  

Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura rezultatele 
înv rii i componente de feedback c tre i de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de baz : 
m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, 
interac iunea i feedbackul între profesor i elevi. Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i 
înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie 
s  fie activ  i autentic  în predarea online.  

Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai 
bine progresul elevilor, s  în eleag  i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii 
s  devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se auto-direc ioneze.  Dac  obiectivele de înv are sunt 
definite, evalu rile pentru a m sura succesul acestora pot fi selectate i/ sau dezvoltate. Unele dintre 
tehnicile de evaluare utilizate în cursurile tradi ionale pot fi utilizate foarte eficient în cursurile online, fie 
în forma lor original , fie cu unele modific ri. 

Un al doilea mijloc tradi ional de evaluare a fost utilizarea chestionarelor. Opiniile elevilor pot oferi 
feedback dac  sunt efectuate la timpul potrivit, astfel încât s  poat  fi f cute schimb ri pentru a avea loc 
rezultate eficiente. În timpul cursului i la sfâr itul unui curs, pot fi un instrument eficient de evaluare 
formativ .  
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Chestionarele ofer  feedback cu privire la punctele tari i punctele slabe ale cursului. Punctele slabe 
identificate pot fi utilizate pentru a forma un plan de ac iune pentru îmbun t ire a activit ii. În plus, natura 
unui curs online simplific  administrarea i centralizarea datelor chestionarului. Notarea cu ajutorul 
computerului face din chestionare un instrument de evaluare eficient, deoarece ofer  elevului feedback 
imediat.  

O alt  provocare în utilizarea testelor de evaluare este atunci când ele se aplic  în scopuri duale de 
evaluare. Profesorii trebuie s  fie con tien i i s  aib  preocup ri pentru siguran a i securitatea acestor 
instrumente de testare. Riscul la care se expun profesorii care elaboreaz  teste de evaluare, acela de a fi 
tip rite i partajate, ceea ce compromite serios validitatea instrumentelor de testare. Au dat ca exemplu 
elevi care î i tip reau chestionarele i le împ rt eau cu al i colegi de clas . Pentru a rezolva aceast  
problem , chestionarele au fost realizate online i au fost cronometrate de computer, iar elevii nu au avut 
acces la rezultate.  

Dac  facem acest lucru, putem limita sever eficacitatea unui test ca instrument de evaluare, eliminând 
posibilitatea elevilor de a vedea întrebarea, r spunsul i a în elege mai bine gre elile. Prin urmare, profesorii 
ar trebui s  se asigure c  ofer  suficiente teste neclasificate i verific ri ale progresului pentru ca elevii s  
le poat  vizualiza, imprima i p stra al turi de testele graduale. Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  
într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea uman , comunicarea, paradigmele de înv are i 
tehnicile de evaluare.  

Profesorul trebuie s  de in  competen e academice pentru con inutul cursului înainte de a dezvolta 
un instrument de evaluare eficient. Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, profesorii trebuie s  schimbe 
i modurile în care demonstreaz  eficacitatea pred rii i înv rii. Înv area online impune elevilor s  

ini ieze procesul de înv are.  

Elevii trebuie s  fie responsabiliza i s  citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la 
discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e i s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul 
se îndep rteaz  de profesor i permite o mai mare colaborare între elevii dintr-o clas . 
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TIME: 50minutes 
GRADE:  2nd  
CLASS LEVEL: 3rd year of study 
TYPE OF LESSON: Lesson of presenting new vocabulary 
TITLE OF LESSON: In the Countryside 
VOCABULARY:  farm animals 
SKILLS:  listening, speaking, reading, writing( integrated) 
TEACHING TECHNIQUES: discovery, exercise, conversation, explanation, encouraging 
METHODS:  
        Presentation: showing flash/word cards, making illustrations,  games recognizing words. 
        Practice and production: playing games, group questions, identifying, developing 

skills,drawing, encouraging students to cooperate, developing creative skills, gap-fill  exercises, either 
written or spoken conversation, reading, competition,  

CLASS ORGANISATION:  frontal, individual, pair work, group  work 
INTERACTION:      whole class, group work, T-Ss, Ss-T, Ss-Ss,  
GENERAL AND SPECIFIC COMPETENCIES: 
      1.1. Provide an adequate reaction to a simple question/instruction articulated clearly and very 

slowly, in everyday communication situations. 
      1.3. Show curiosity towards understanding the global meaning of children's films and songs in 

English 
      2.1. Reproduce short, simple children's songs/ poems. 
      2.3. Take part in communication games by reproducing or  creating short messages. 
LESSON AIMS: 
      I. Achievement aims: 
      By the end of the lesson, the Ss will be better able: 
   to use specific information about a certain topic; 
   to match words to pictures; 
   to recognize farm animals in pictures;  
  to develop pre-reading and observational skills through matching, tracing, drawing activities; 
   to develop skills by making a farm animal crossword. 
II. Procedure aims: 

 Ss will work individually, in pairs and groups; 
 Ss will take part in a contest and cooperate;  
 Ss will match words to the corresponding flashcard; 
 Ss will practice the language in a particular context; 
 Ss will practice listening and speaking. 

PROCEDURE: brainstorming, descriptions, singing, practice, recognizing, asking/answering, 
questions, dialogues. 
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TEACHING AIDS:  handouts, audio support, worksheets, board, flashcards, textbook, pieces of 
paper, etc. 

TEACHER'S ROLE:  controller, prompter, participant, resource, tutor, observer, motivator 
 
BIBLIOGRAPHY 
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                                                     STAGES OF THE LESSON 
ACTIVITY 1 - WARMER 
AIM: to warm students up  
           to introduce students in the atmosphere of the 
             English class. 
           to make S's feel comfortable in the class. 
           to verify students' previous knowledge on sports 
TIMING:  8 minutes 
INTERACTION: T-S, S-S 
PROCEDURE:  

T. asks students to hold hands and form a circle then  everyone sing the "Hello!" song. 
 T. asks students some questions about how they feel 

        today:     T: How are you today? 
                        S: I feel tired/ sleepy....... 

 T. prepares in advance a pile of pictures on sports and   puts them face down in front of the 
classroom. Explains the stages of the activity, gives examples: 

               S1: (picking up a card) Do you like football? 
               S2: Yes, I do./ No, I don't. 
ACTIVITY 2 
VOCABULARY PRESENTATION- PLAY -WHAT’S IN MY BASKET? 
AIM: to present new vocabulary using different activities 
           to make connections between pictures and the sounds of the words and their shape. 
TIMING: 15 minutes 
INTERACTION: T-S, S-S 
PROCEDURE: Students sit in a circle together with their teacher. T. hangs up a picture   

  with its corresponding word- picture card for pupils to say the words in the   
  chorus.  

Teacher together with students repeat the word a few times  
T. together with students revises all words through different recognizing games. 
 T. brings a bag full of animal figurines.  
 In turns S's come in front of the class, they are tied to their eyes, take out 

 an animal, they touch it and try to guess its name. 
         T. plays a recording (Students book, p. 74, ex. 2). Pupils listen and repeat each line. 
          T. does the chant with the whole class twice. 
          T. takes the farm animals flashcards places them face down, Demonstrates  the activity using 

examples. 
                          S1: (picks up a card, watches it secretly) 
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                          What am I?  Mooooooo 
                          Class: A cow!                   
ACTIVITY 3- MATCHING GAMES 
AIM:  use the words of farm animals in controlled exercises 
          to provide students with further practice on this vocabulary item through different  activities 
          to focus on specific vocabulary structure meaning farm  animals. 
TIMING: 10 minutes 
INTERACTION: T-S, S-S, G-W 
PROCEDURE:  
      I.  T. explains the stages of the lesson. Gives examples.  
         Each student receive a flashcard (half of them have words and the other half have the  

 corresponding picture). S's shall walk through the class and find their word-picture pair. 
     II. T. explains the stages of the lesson. 

 T. divides the class into four teams.  
 Each team receive a large worksheet (WORKSHEET 1) where they have to match  

pictures with words.  
 The team with the most correct matches win. 

 
ACTIVITY 4 - BODY PARTS - LABELLING ACTIVITY 

AIM:  to focus on a specific vocabulary structure  meaning animals'parts of the body 
TIMING:  8 minutes 
INTERACTION: T-S, S-S 
PROCEDURE:  
        T. shows PPT with animals' parts of the body eliciting the words. 
         In advance, T. prepares some stickers with body parts word, puts them on the board  

  and divides the class into three teams.     
        Assigns one student for each team, explains the stages of the lesson, gives examples.  
         Students in turns have to come near the assigned student, pick a word sticker from the  

  board and stick it on the right body part. 
ACTIVITY 5 

RECOGNIZING THE WORDS IN A CROSSWORD 
AIM:  to find farm animals words in a crossword  
          to provide students with further practice on this vocabulary item through different activities 
          to focus on specific vocabulary structure meaning farm animals. 
TIMING: 5 minutes 
INTERACTION: T-S, S-S 
PROCEDURE:  
        T. shows a large worksheet (Worksheet 2) in front of the class and students in turns  

  have to find farm animals words in the crossword. 
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ACTIVITY 6 - EVALUATION AND HOMEWORK 
ASSIGNMENT 
AIM: to evaluate  students'  knowledge . 
        to assign homework.  
TIMING: 5 minutes 
INTERACTION: T-S 
PROCEDURE:  
         T. teacher praises students for their wonderful work and for their  delightful participation and 

awards them with some sweets.                      
          T. assigns homework -  ex. 4, page 75, Student's book. 
 

 

  

275



 

EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  
Între online i tradi ional 

Prof. înv. primar S b du iu Mihaela 
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Evaluarea didactic  este o component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, al turi de predare 
i înv are, indiferent dac  acestea se fac fizic sau online. 

Pentru o bun  desf urare a activit ii la clas  sau online, fiecare cadru didactic trebuie s  realizeze o 
evaluare ini ial , aceasta fiind una dintre cele trei forme ale evalu rii, al turi de cea continu  i final . F r  
o m surare, interpretare i apreciere a rezultatelor nu se va putea face o proiectare a activit ilor viitoare i 
o stabilire a modalit ilor de interven ie care se impun atunci când ne mut m activitatea în mediul online. 

Evalu rii ini iale i se al tur  evaluarea continu , care înso e te permanent activitatea de predare-
înv are. Evaluarea continu  se mai nume te i formativ  deoarece eviden iaz  progresul elevului sau 
lacunele acestuia, dar, în acela i timp, motiveaz  înv area i o faciliteaz . 

Feed-back-ul dat de evalarea formativ  poate fi folosit într-un timp foarte scurt pentru ameliorarea 
rezultatelor înv rii. Acest feedback ajut  atât elevii, cât i profesorul dac  este folosit cu regularitate i 
sistematic. Ausubel spunea a a frumos ”ar fi cu totul nerealist s  ne a tept m ca elevii s  înve e cu 
regularitate, sistematic i con tincios, în absen a unor examin ri periodice” (Ausubel, p. 216). 

Dac  evaluarea continu  se poate face la finalul fiec rei secven e de instruire, evaluarea somativ  sau 
final  se realizeaz  doar la sfâr itul unei etape de instruire (unitate, semestru, an, ciclu de înv mânt). 

Rolul evalu rii finale este de a demonstra abilit ile, cuno tiin ele dobândite de elevi într-o perioad  
mai lung  de instruire. Efecetele acestei evalu ri vor fi doar pentru urm toarele clase de elevi. Instrumentele 
folosite sunt atât cele tradi ionale, cât i cele moderne, iar nota poate avea func ia de informare pentru elevi, 
p rin i, profesori, de reglare a procesului de înv are sau de selec ie. 

Astfel, evaluarea este activitatea care sprijin , regleaz  i eficientizeaz  procesul instructiv-educativ 
de calitate, indiferent dac  aceasta se face la clas  sau în mediul online. 

Cele trei forme de evaluare se pot face prin platforme i aplica ii disponibile online, noile tehnologii 
fiind folositoare în predare-evaluare. Pentru ca evaluarea s  poat  fi realizat  cu ajutorul acestor tehnologii, 
sunt necesare cuno tin e pedagogice, astfel putem spune c  pedagogia primeaz  tehnologiei. Condi ia de 
baz  ca evaluarea s  se poat  realiza i în mediul online impus  elevilor în perioada pandemiei este ca 
ace tia s  de in  un calculator/laptop/tablet /smartphone i s  aib  cuno tin e de tehnologie informa ional . 
F r  ca p rin ii s  le asigure cele necesare, nu se va putea realiza evaluarea. 

Astfel, prin îmbinarea metodelor de evaluare, atât la clas , cât i online, asigur  o înv are eficient  
i o motiva ie pentru studiu. 
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Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare 

i înv are. Ea are ca scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse, reglarea i eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse 
ini ial. Aceste obiective sunt formulate în programele colare.  

Consider c  evaluarea este la fel de important  ca predarea i înv area i trebuie planificat  cu mult
grij . 

To i folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluare continu  
(formativ ) i evaluare sumativ  (cumulativ ). 

Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de înv mânt. Ea are atât o 
func ie diagnostic , cât i prognostic . 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la 
sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare (recunoa terea unor cuno tin e în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare na ional ). 

Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare.  
Dac  înv area pentru elevii cu CES are loc într-o form  diferit  prin înv are în grup, cu p rinte 

asistant, cu pereche, individual i evaluarea trebuie s  fie actul ce verific  nu numai intelectual cuno tin ele 
ci i practic, comportamental la cerin ele programei colare parcurse. 

Instrumentele folosite în “examinarea i controlarea abilit ilor elevilor” se reg sesc între 
urm toarele: 

1. Observa ia permanent  ce presupune urm rirea atent  a modului în care elevii particip  la lec ii în 
diferite momente ale acestora, precum i a celui în care î i îndeplinesc diversele servicii formulate de c tre 
dasc l (munca independent , în grup, maniera de implicare în activit ile didactice). 

Aceast  metod  este folosit  pentru a surprinde “reac ia”, încheindu-se cu aprecieri verbale i 
constat ri în caietul de observa ie. 

2. Chestionarea oral  este o form  de conversa ie prin care se urm re te volumul i calitatea 
cuno tin elor, priceperilor, deprinderilor achizi ionate precum i capacitatea elevilor de a opera practic cu 
ele. Chestionarea poate fi individual  i frontal , preferabil  fiind prima variant . Întreb rile pot fi de 
memorie (vizând fidelitatea reproducerii materialului) i de gândire (urm rind capacitatea de prelucrare a 
……), preferabil fiind combinarea celor dou  tipuri de întreb ri. 

Avantajul este cel al rela iei simplit ii i al faptului c  permite ajutarea elevilor afla i în dificultate 
prin întreb ri suplimentare, în vreme ce limitele sunt date de timpul necesar sporit, precum i de dificult ile 
mai mari întâmpinate de profesori în aprecierea obiectiv  a r spunsurilor. 

3. Probele scrise   

Au avantajul c  permit verificarea unui num r mare de elevi în acela i interval de timp. Au un grad 
mai mare de obiectivitate i favorizeaz  elevii timizi care au dificult i de exprimare, conferindu-le tuturor 
posibilitatea de a- i expune ideile în mod independent i de a- i dezvolta abilit i capacitive. Aceste probe, 
pot lua forma lucr rilor scrise curente ori a celor de sfâr it de semestru sus inut în perioada de evaluare. În 
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întocmirea acestor probe, profesorii trebuie s  acorde o aten ie deosebit  reprezentativit ii itemilor 
componen i, care s  acopere întreaga materie i s  fie relevan i din punct de vedere pedagogic. 

4. Probe practice. Presupun aplicarea cuno tin elor teoretice însu ite precum i deprinderilor i 
principiilor anterior formate concret, este voin a despre confec ionarea unor obiecte sau aparate, executarea 
unor experimente de laborator, h r i, mape, observa ii microscopice, discu ii, realizarea unor exerci ii fizice, 
concursuri sportive, de abilitare manual , miniateliere, etc. 

5. Sc rile de apreciere.  Presupun distribuirea rezultatelor pe un interval având mai multe repere 
cuprinse între o limit  superioar  i una inferioar  (de ex: FB, B, S, NS) ori (de la 1…….. la 10). Este 
recomandabil a se folosi un num r par de variante, evitându-se “tendin e ………”. 

6. Verificarea cu ajutorul ma inilor. Bazat  pe dispozitive mecanice, electronice sau electrice prin 
intermediul c rora se administreaz  programul de verificare i se înregistreaz  r spunsurile elevilor 
convertite apoi în calificative i note colare. Tip “puzzle”. 

7. Evaluarea prin proiecte. Este metoda ce în viziunea curricular  modern  are o valoare formativ  
deosebit , deoarece permite elevilor s - i valorifice poten ialul creative de aptitudini i atitudini. Proiectul 
este o tem  de cercetare orientat  spre un scop bine determinat ce se realizeaz  prin îmbinarea cuno tin elor 
teoretice i practice. Proiectele se pot realiza în lucr ri, referate, dispozitive etc., ce pot fi prezentate la 
sesiunea elevilor. 

8. Protofoliul este reprezentat de “map ”. 

Aici se vor consemna toate realiz rile elevilor ce oglindesc activitatea lor colar . De la probele 
aplicate de cunoa tere psihologic  la comentarii de text i analize literare. 

9. Testul didactic. Majoritatea speciali tilor îl consider  ca fiind cea mai obiectiv  metod  de 
evaluare. Afirma ia este sus inut  de defini ia testului ca “un ansamblu de sarcini de lucru (itemi) care 
permit determinarea gradului de însu ire a cuno tin elor i posibilitatea de a opera cu ele în practic ” prin 
raportarea r spunderilor la o scar  de apreciere anterior elaborat  func ie de nivelul i poten ialul elevilor. 

Metoda testelor didactice “reduce îns  poten ialul …….al elevilor, valorificându-le în mod excesiv, 
gândirea algoritmic ’ dup  cum a demonstrat M. Ionescu (200, p. 303) nefiind metoda adev rat  de 
evaluare pentru elevii cu CES este important în evaluarea a se evita testele cu întreb ri închise ce nu 
contribuie la dezvoltarea limbajului specific. 

Reluând secven ele cuprinse în evaluare, se poate spune c , primul moment este reprezentat de 
observarea i m surarea performan elor colare, urmate de emiterea unor judec i de valoare referitor la 
acest aspect, procesul des vâr indu-se prin acordarea unei note sau calificativ. Nota colar  marcheaz  nota 
de decizie asumat  de profesor în urma evalu rii didactice, prin care acesta cuantific  performan ele colare 
ale elevilor indiferent de dizabilit i. 

Totodat , notele ierarhizeaz  în bun  m sur  elevii i clasele în cadrul colectivului colar, fiind 
oarecum o pozi ie marginalizat , fapt cu implica ii importante în formarea propriei personalit i sau a 
microgrupurilor (Teodora Simionescu 1978). 
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Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Combinarea instrumentelor de evaluare scris  cu cele de evaluare oral , cu metodele complementare 
de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacit ilor elevilor. Problematica modalit ilor 
de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu îmbun t it  i diversificat .  

Scopul comun, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare mai mult 
decât de sanc ionare. 

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

mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi motiveaz  s  
se implice în sarcin . Evaluarea eficient  este urmat  de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficien a 
evalu rilor colare este de a muta accentul de pe m surarea produselor pe constatarea efectelor ac iunilor 
valorizatoare i pe stimularea capacit ii de autoevaluare. 

 
Evaluarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  prin intermediul 

internetului. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a 
lucruri noi i de a produce schimb rile pentru care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  
se realizeze.  

La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online 
este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite 
pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice).  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite.  

Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 
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Evaluarea online are o serie de avantaje. Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor 
faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i 
performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la: 

 • Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor 

 • Reducerea costurilor, a eforturilor i a timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de 
r spunsuri 

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur   

• Existen a unor op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului 

• Recuperarea u oar  a r spunsurilor la cererea elevilor sau profesorilor 

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza rapid 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe.  

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

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, 
chestionare i se poate trimite feedback.  

Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i s  lucreze în ritmul lui, 
fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe 
lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. 
Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs.  

Elevii i profesorul sunt loga i pe Meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau 
evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu succes. 
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„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausbel) 
  
Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 

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

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu 
este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a juste ei secven elor educative, a componentelor procesului didactic i un mijloc de 
delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. 

Actul de evaluare în activitatea din gr dini  are ca scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
precum i a priceperilor i deprinderilor dobândite în cadrul actului educa ional. De asemenea, evaluarea 
urm re te în acela i timp i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de 
abordare a con inuturilor dar i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Evaluarea pre colarilor presupune, mai mult decât orice, ncurajarea i dezvoltarea imaginii pozitive 
de sine, cre terea ncrederii n for ele proprii, progresul n ritm propriu. Ajut  pre colarul s - i fixeze, s - 
i consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare, s - i m reasc  încrederea în for ele proprii i s  

descurajeze comportamentele negative, îi sus ine interesul pentru cunoa tere, dirijeaz  i stimuleaz  
înv area, contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere, contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu 
familia. 

În contextul actualei pandemii, sistemul de înv mânt a fost nevoit s  se reorienteze i s  g seasc  
noi solu ii prin intermediul c rora actul instructiv- educativ s  “mearg  mai departe”. Astfel, evaluarea 
tradi ional , ca parte integrant  a procesului instructiv- educativ a luat forma unei evalu ri moderne, 
transpus  n mediul online. Internetul este foarte ofertant n acest sens, astfel ncât vine n sprijinul cadrelor 
didactice cu o palet  larg  de aplica ii care faciliteaz  activit ile de predare- evaluare online. Amintesc n 
continuare câteva aplica ii utile n evaluarea online a pre colarilor: 

QUIZIZZ este un instrument ce a permis evaluarea online prin inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio dar care ofer  în acela i timp profesorului statistici, date despre progresul copiilor, precum 
i rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp, etc. 

Aplica ia WORLDWALL ofer  posibilitatea de a concepe jocuri interactive foarte îndr gite de cei 
mici (descoper , caut  perechea, etc). 

Aplica ia CHATTERPIX ofer  via  diferitelor personaje. 
KAHOOT- este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se creeaz  

teste interactive pentru copii. Se pot ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te 
gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului 
sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Prin intermediul aplica iei BOOK CREATOR am creat c rticele interactive foarte dr gu e pe care 
copiii le r sfoiesc cu pl cere, reu ind astfel s  realizez evalu ri formative atractive.  
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Prin aplica ia JAMBOARD se utilizeaz  o tabl  interactiv  prin intermediul c reia se pot dezvolta 
jocuri interactive atractive (formare de mul imi, ordonare în ir cresc tor/descresc tor, etc.) 
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Suport de curs- Digitaliada 
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Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar i are rolul de a stabili nivelul de cuno tin e, 

priceperi, deprinderi i de a cunoa te capacit ile de înv are ale copiilor.  

Concluziile care se desprind în urma evalu rii ini iale ajut  la stabilirea coordonatelor esen iale ale 
activit ilor viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru ob inerea performan ei copiilor, 
ritmul de parcurgere a con inuturilor, deci premisa pentru eficien a procesului de înv mânt pre colar 
viitor, care se va oglindi în planificarea semestrial .  

 

Datele ob inute la acest tip de evaluare ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului con inut; 

- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grup  de copii; 

- aplicarea unor m suri recuperatorii pentru unii copii din grup , fie de sprijin i recuperare, fie 
activitate suplimentar  pentru copiii supradota i. 

 

Ca dezavantaje ale evalu rii ini iale se pot enumera urm toarele:  

- nu permite o apreciere global  a performan elor pre colarului i nici realizarea unei ierarhii;  

- nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al  
pre colarului.  
 

Subliniind rolul i importan a deosebit  a acestui tip de evaluare, Ausubel sus ine: 

"Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin !" (R. Ausubel, 1981). 

În acest an colar am realizat evaluarea ini ial  la grupa mare pe domenii de dezvoltare potrivit 
Curriculumului pentru educa ie timpurie (2019), pentru fiecare domeniu am selectat dimensiuni ale 
dezvolt rii pentru care am formulat obiective opera ionale conform comportamentului selectat. 
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Prin modelul prezentat mai sus am realizat o evaluare care îmbin  modelul tradi ional (probele orale, 
scrise i practice) cu cel alternativ - prin observarea sistematic  a comportamentului copilului fa  de 
activitatea desf urat . Informa iile furnizate din perioada evalu rii au fost consemnate în  

Fi ele de apreciere a progresului individual al copilului înainte de intrarea în clasa preg titoare i 
caietul de observa ii privind progresele copiilor. 

Am ales s  prezint un model pe Domeniul de Dezvoltare Socio-Emo ional  deoarece ea se face de la 
intrarea copilului în gr dini  pân  la plecare, iar fiecare gest observat la noi, tonalitate, privire, zâmbet sau 
comportament constituie pentru el o lec ie de dezvoltare socio-emo ional . 

EVALUARE INI IAL  - DOMENIUL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMO IONAL

1. Interac iuni cu adul ii i cu copiii de vârste apropiate 

1.3. Coopereaz  cu ceilal i colegi în realizarea unor activit i diverse, schimb ,împart obiecte i juc rii  
între ei     

 

2. Comportamente prosociale, de acceptare i de respectare a diversit ii 

2.2. Selecteaz  imaginile cu comportamente pozitive 

2.2. Precizeaz  trei reguli ale grupei 

3. Conceptul de sine 

3.1. Precizeaz  cel putin trei calit i despre el însu i   

3.2.  Î i spune corect numele, prenumele i vârsta 

4. Autocontrol i expresivitate emo ional  

4.1. Î i exprim  emo iile prin diferite desene 

4.1. Precizeaz  minim dou  emo ii înv ate, imitându-le prin expresii faciale 

4.1. Asociaz  emo ia exprimat  în imagini cu o situa ie în care au tr it acea emo ie 

 

Mijlocul de realizare i tema:  

 Joc de rol:  - De-a gr dini a /Ne juc m împreun ? 
 Construc ii: - Vreau i eu s  construiesc cu tine! 
 DOS 1 - tiu cum s  m  comport! - convorbire  
 DOS 2 - Batista p pu ii - activitate practic           
 MP - Sanda la gr dini  - povestire de M. Tama                                                                                         

 

Centralizare pe comportamente:         

A   – comportament atins: 6-8 p 

D   – comportament în dezvoltare: 4-5 p 

NS  – comportament care necesit  sprijin: 1-3 p 
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Stimularea socio-emo ional  este strâns legat  de dezvoltarea unor procese cognitive care au loc în 
via a copilului: achizi ionarea limbajului, în elegerea rela iei cauz -efect, capacitatea de transfer, 
generalizare i de reglare i nu numai. 

Iar dezvoltarea socio-emo ional  a pre colarul favorizeaz  integrarea lui cu succes în clasa 
preg titoare. 
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Evaluarea online sau evaluarea tradi ional ?                                               

Provocarea anului 2021 

Prof. S c rin Elena Cornelia 

 

Trebuie recunoscut faptul c  cea mai mare provocare a profesorilor în coala online este evaluarea. 
Sunt foarte multe de spus despre evaluarea online care este o adev rat  provocare atât pentru profesori, cât 
i pentru elevi. 

O certitudine este faptul c  pandemia ne-a ridicat probleme mai pu in pl cute decât cele cu care ne-
am confruntat pân  în prezent în ceea ce prive te evaluarea elevilor.  

E important s  preciz m c  evaluarea online nu reproduce evaluarea de la clas , ceea ce duce de foarte 
multe ori la o adev rat  frustrare.  

Ce tipuri de evaluare folosim la clas  i ce forme pot lua acestea online voi prezenta în cele ce 
urmeaz .  

În sala de clas  întâlnim evaluarea oral , extemporalul, tema pentru acas , activit i practice în sala 
de clas , referatele, proiectele i tezele. Ce se întâmpl  în clasa virtual ?  

Evaluarea oral  poate s  aib  loc i online. Elevul poate s  r spund  în clasa virtual  dechizând 
camera. Problema care poate s  apar  este aceea c  elevul se poate inspira atunci cînd d  r spunsul,  în 
cazul încare trebuie s  reproduc  ceva. Nu ar trebui s  fie o problem  în cazul în care trebuie s  explice ce 
a în eles.  

Extemporalul presupune o form  de evaluare în care elevii r spund în scris la o serie de întreb ri sau 
cerin e. Solu ia online este dat  de documentele Google, testele cu întreb ri deschise. Apare i de aceast  
dat  aceea i problem : elevul se poate inspira în formularea r spunsurilor.  

Testul cu întreb ri multiple este printre cele mai u or de transpus online. În acest caz, dac  aloc m 
un timp limitat este mai greu s  se inspire. Un exemplu ar fi: o întrebare- un minut.  

Tezele pot lua forma unei combin ri între lucrarea scris  i testul gril . Pentru elaborarea unei teze 
putem folosi acelea i aplica ii pe care le-am folosit i la teste (extemporale), i la testee gril .  

Temele pentru acas  au rolul de a consolida cuno tin ele i deprinderile elevilor. Tipul de tem  i 
gradul în care va fi evaluat  va decide forma pe care o va lua online.  

Instrumentele folosite implic  crearea de fi iere care sunt trimise profesorului.  

În crearea unei teme pot fi folosite i teste online, precum i exerci ii interactive.  

Exerci iile realizate în clas , activit ile practice pot fi înlocuite cu exerci ii interactive, deosebit de 
interesante pentru elevi. Acestea permit o evaluare formativ . 

Nu se pot da note pe aceste exerci ii, dar se poate evalua progresul înregistrat de elevi.  

O alt  form  pentru acest tip de evaluare o reprezint  întreb rile puse în timpul orei virtuale. Elevii 
pot r spunde oral sau pot posta r spunsurile.  
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Referatele i proiectele, probabil c  sunt cele care s-au schimbat cel mai pu in odat  cu trecerea la 
coala online. Acestea sunt lucr ri pe care elevii le realizeaz  acas  i apoi le predau profesorilor în format 

digital.  

Din cele prezentate, putem afirma cu sinceritate c  nu exist  solu ii perfecte.  

Este clar c  evaluarea online nu poate reproduce evaluarea din sala de clas . Online, profesorul nu 
mai are acela i grad de control pentru formele de evaluare care implic  reproducerea, dar sunt mai potrivite 
pentru a verifica gradul de în elegere.  

O concluzie este c  evaluarea trebuie regândit  astfel:  

- Este necesar s  verific m în ce m sur  elevul poate s  explice cu cuvintele sale ce a înv at; 
- S  le cerem elevilor s  dea exemple de situa ii în care pot folosi anumite cuno tin e; 
- S  verific m dac  pot folosi cuno tin ele acumulate pentru a rezolva o problem  real . 

Pandemia este cea care ne-a adus o adev rat  provocare, una mai pu in pl cut  decât cele pe care le-
am întâlnit pân  acum. 

O certitudine este faptul c  doar împreun  putem g si solu ii la dificult ile pe care le întâlnim în 
activitatea digital .  
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Cadrele didactice au fost puse în fa a multor provoc ri pe parcursul ultimilor ani.  No iuni precum 
,,curriculum integrat,,, ,,formare de competen e,,, ,,test ri na ionale,,, au însemnat un plus de 
responsabilitate din partea ,,actorilor,, participan i la actul înv rii. De doi ani auzim tot mai des de  
înv area on-line. Au ap rut rapid ghiduri, cursuri, informa ii referitoare la cum s  fim profesori în on-line 
dar, prea pu in s-a vorbit despre cum facem evaluarea în sistem on-line. 

Cu toate aceste ajutoare, mul i profesori, poate chiar majoritatea, au întâmpinat dificult i în ceea ce 
prive te înv area i evaluarea în sistem on-line. Chestionarele aplicate de c tre speciali ti în educa ie au 
eviden iat preferin a dasc lilor pentru înv mântul tradi ional. Cu toate acestea, în noul context, 
responsabilitatea înv rii îi revine acum i elevului, el devenind actorul principal în actul înv rii. Lui i 
se cere mai mult ca oricând s  fie activ, autodisciplinat,motivat s  înve e prin descoperire.  

În cadrul cursurilor on-line elevul nu este mereu în interac iune direct  cu profesorul. O remarc  deloc 
îmbucur toare a fost faptul c  elevii au p rut oarecum relaxa i stând comozi pe fotoliul de acas .  Pare c  
s-au risipit i emo iile! A disp rut teama de lucrare, de tez  … i, odat  cu acestea, evaluarea on-line a 
f cut s  dispar  i motiva ia de a lua un calificativ / o not  mare! Dar, dasc lii au fost mereu cei care au 
f cut lumin  i nu au permis s  se piard  ceea ce este mai important.   

Personal, consider c  lec iile on-line sunt dificile pentru copiii din clasele primare ,gimnaziu i liceu. 
Sunt poate mai convenabile unui adult care lucreaz  i apoi î i prelunge te educa ia participând la cursuri 
on-line. Chiar i a a, lec iile oferite copiilor mei au fost antrenante i îmbietoare. Doar sala de clas  ne 
lipsea, în rest eram tot noi, familia de elevi i profesori care intrau în on-line cu zâmbetul la purt tor. 

E foarte adev rat c  elevii mici, adolescen ii, tinerii prefer  s  interactioneze cu alte persoane de 
vârsta lor. Prin participare fizic  elevii sunt  mai disciplinati, au un program regulat, î i îmbun t esc aten ia 
i concentrarea. Profesorii îi privesc în ochi, le cunosc mai bine st rile, se pot îmbr i a.  Ei pot evalua 

punctele forte i punctele slabe. A a ne-am obi nuit! 

În clasa traditional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice propriile 
întreb ri cu profesorul, obtinând astfel r spunsurile imediat. Ulterior pot ad uga detalii  c utând pe internet. 
În clasa on-line se apeleaz  mereu la camera chat, la e-mail pentru a oferi explica ii suplimentare. 

Dac  înv area on-line p rea c  î i g se te cale de mijloc, evaluarea on-line s-a f cut cu dificultate 
dar nu imposibil . Oportunitatea educa iei on-line aduce noi considera ii în evaluare. A a c , unele dintre 
instrumentele de evaluare au fost în a a fel concepute pentru a putea oferi elevilor feedback imediat. Adic , 
dup  o lec ie de predare urmeaz , în aceea i zi, o prob  de evaluare cu itemi care s  scoat  în eviden  c  
elevii au în eles noul con inut. Sarcinile de evaluare sunt fie cu r spuns direct fie cu alegere i neap rat sunt 
bazate pe performan . 
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Chiar dac  se face on-line, evaluarea trebuie s  fie un proces continuu i eficient. Elevii sunt încuraja i 
s  abordeze evaluarea ca o provocare motiva ional  , s  fie responsabili în r spunsurile oferite , s  revin  
asupra r spunsurilor incerte ,s  î i doreasc  s  vad  la finalul evalu rii un punctaj îmbucur tor. 

Un pas important în evaluare on-line a fost oferirea de feed-back  din partea elevului referitor la 
punctele tari sau punctele slabe:  ,,Ai r spuns cu u urin ? ,, sau ,, Care întreb ri te-au pus în dificulate ? ,,. 
Multe dintre platformele on-line, care ofer  i posibilitatea de evaluare  se bazeaz  foarte mult pe 
îmbun t irea rela iei dintre profesor i elev. 

O experien  interesant  în ceea ce prive te evaluarea on-line s-a petrecut atunci când i-am invitat pe 
copii s  luceze în camere web. Aceast  experien  educa ional  a fost extreme de stimulatoare pentru copii, 
i-au înv at rapid rolurile, au comunicat, au f cut schimburi de p reri i idei. Camerele web au încurajat 

interac iunea social . 

Un aspect îngrijor tor în evaluare on-line este lipsa contactului vizual. Dar, i aici profesorul î i poate 
dovedi m iestria. Exist  diferite moduri de a vizualiza clasa, utile mai ales în situa ia unei evalu ri. Personal  
am utilizat modul,,Scen ,, i am avut posibilitatea s  îi v d pe to i elevii lucrând o anumit  sarcin . 

Platformele i aplica iile disponibile pe Internet au o ofert  generoas  în ceea ce prive te evaluarea.  
Se pot completa quiz-uri, se poate r spunde la întreb ri gen ,,Roata ,, , se pot completa propozi ii lacunare, 
se poate juca jocul ,,Câ tig  cine r spunde primul ,, . 

O serie de beneficii adduce evaluarea bazat  pe proiect. Aceasta reprezint  o metod  complex  de 
evaluare, individual  sau de grup. Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp. Pe parcursul 
realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în desf urarea cercet rii, în 
colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale.  

Proiectele pot fi prezentate clasei deoarece elevii tiu s  partajeze ecranul. Elevii devin prezentatori, 
dau dovad  de responsabilitate pentru propria înv are, î i asum  ceea ce prezint  , sunt încânta i de statutul 
de cerect tor în care se afl  . 

i nu în ultimul rând e de men ionat autoevaluarea care încurajeaz  independen a elevilor i îi ajut  
pe ace tia s  î i dezvolte abilit ile necesare pentru o înv are autonom . 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 
implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  cât mai strâns  
cu putin  i pe plan cognitiv i pe plan emo ional.  

Experien a noastr  didactic  ne va ajuta s  integr m cât putem de bine tehnologia pentru a ne 
îmbun t i strategiile de evaluare. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar -                                                 
Între on-line i tradi ional 

Prof. Sachelaru Persida                                                                 
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 6 - Boto ani 

Evaluarea este o component  complex  a procesului de înv mânt, cu o sfer  de ac iune larg , 
proiectat  i realizat  atât la nivelul sistemului, cât i a procesului de înv mânt. 

Speciali tii abordeaz  evaluarea ca pe un concept pedagogic fundamental care vizeaz  verificarea 
gradului de îndeplinire a finalit ilor specificate i opera ionalizate la nivel de sistem i proces. Evaluarea 
apare datorit  leg turii cu: 

 Sistemul na ional de înv mânt ( infrastructura colar , organizare, management); 
 Curriculumul colar (plan de înv mânt, programe colare, ghiduri metodice, softuri educa ionale 

etc.); 
 Procesul de instruire (moduri de instruire, tipuri de rela ii, metode); 
 Personalul didactic (competen e profesionale, metode etc.) 

Evaluarea în înv mântul pre colar are la baz  criterii unitare de apreciere a performan elor 
pre colarilor, numi i descriptori de performan , prin intermediul c rora, evaluarea devine mult mai 
obiectiv , oferind pre colarilor i p rin ilor acestora informa ii relevante asupra preg tirii lor. Astfel, se 
trece de la o evaluare cantitativ  la o evaluare calitativ  care poate asigura comparabilitatea performan ei 
copiilor. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea constituie o component  important  a procesului de 
înv mânt i se afl  în interac iune cu alte procese cum ar fi: planificarea, organizarea, conducerea, esen a 
sa fiind cunoa terea activit ii desf urate cu copiii, iar pe baza informa iilor ob inute, aceast  activitate s  
fie ameliorat  în timp. 

Dic ionarul de pedagogie explic  termenul de evaluare ca fiind sinonim cu aprecierea care este 
denumit  ,,act psihilogic de determinare prin notare, calificative, clasific ri, puncte a rezultatelor.” ( I.T. 
Radu 2000) 

Rolul evalu rii este s  ajute la ameliorarea i optimizarea procesului de înv mânt. Structura 
demersului de evaluare, ca i eficien a actului de evaluare depind de r spunsuri la un set de întreb ri pe care 
le prezint în continuare: 

1. Ce evalu m? 
 Sistemul ca întreg sau doar una din componentele sale, randamentul, rezultatele colare, niveluri 

de performan , competen e, aptitudine, abilt i, capacit i, atitudini etc; 
2. Cu ce scop evalu m? 

 Formativ, de plasament, de orientare; 
3. Pe cine evalu m? 

 Educabilii; 
4. Cum evalu m? 

 Prin stabilirea clar  a parcursului: scopuri – obiective – instrumente de evaluare – rezultate – 
interpretare – comunicare; 

5. Când evalu m? 
 La începutul unui proces, pe parcursul s u sau la finalul acestuia; 

290



6. Cu ce evalu m? 
 Cu instrumente de evaluare, prin folosirea unei diversit i de metode i tehnici de evaluare; 

7. Cine beneficiaz  de rezultatele evalu rii? 
 Pre colarii, elevii, educatorii, profesorii, p rin ii. 

 

A evalua înseamn  a m sura i emite judec i de valoare asupra unui obiect, a unei activit i în raport 
cu alta sau cu anumite obiective.  

Metodologia evalu rii procesului de înv are include ansamblul metodelor i tehnicilor implicate în 
verificarea rezultatelor activit ii. În sens larg, metodologia evalu rii angajeaz  toate metodele, în spiritul 
teoriei curriculum-ului, ca metode de predare – înv are – evaluare.  

Metodele de evaluare pot fi împ r ite în metode tradi ionale, ce au c p tat aceast  denumire datorit  
consacr rii în timp, i metode alternative, concepute astfel încât s  ofere pre colarilor suficiente i variate 
posibilit i de a demonstra ceea ce tiu i ce pot s  fac . 

Principalele metode i tehnici tradi ionale de evaluare sunt: examinarea oral , probele scrise ( fi ele 
de evaluare), lucr ri practice ( ex.: cunoa terea mediului – realizarea unor lucr ri în gr din , efectuarea 
unor experin e simple; activit i matematice – m surarea unor distan e, compararea lor, m surarea l imii, 
în l imii, timpului; activit i practice – realizarea unor activit i originale prin lipire, îndoire, pliere, 
activit i de îngrijire a unor plante i animale, de aranjare i servire a mesei, de efctuare a unor activit i 
gospod re ti). 

Dintre metodele alternative enumer m: observa ia sistematic  a activit ii i a comportamentului ( 
prin fi e de observa ie), investiga ia, proiectul, portofoliul i autoevaluarea prin care pre colarii sunt înv a i 
s  se autoevalueze, s  se compare cu al i copii. Pentru a se autoevalua, educatoarea va stabili la începutul 
activit ii anumite repere, anumi i parametri ( de ex.: la desen – încadrarea în pagin , utilizarea culorilor, 
îmbinarea lor etc.) la care pre colarul s - i poat  raporta lucr rile realizate. 

În alegerea instrumentelor digitale, educatoarele trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale 
acestora ( gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, respectiv dezvoltarea competen elor). 
Instrumentele digitale sunt pentru pre colari benefice deoarece este un mediu de înv are mult mai 
confortabil, îns  necesit  ajutor din partea adul ilor ( al p rin ilor în cazul în care înv area se face acas ). 

Conferin ele on-line u ureaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron a 
pre colarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet,Google GSuite. Platforma de ore on-line 
cea mai utilizat  de cadrele didactice din România este Zoom, o platform  pe care se creeaz  conturi gratuite 
profesorilor, iar pre colarilor i p rin ilor li se trimit link-ul de participare la activitate. Pe white board se 
poate desena, colora, se pot face calcule matematice, se pot crea camere secundare pentru pre colari pentru 
a încuraja munca în grupuri mici. 

Evaluarea se poate face i prin jocuri on-line care sunt aplica ii pl cute de c tre copii i cadrele 
didactice, deoarece î i p streaz  sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârsta pre colar  sunt puzzle-urile on-
line. JINGSAWPLANET este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 
decuparea sub forme de pise în func ie de complexitatea dorit  ( de la 3 i pân  la sute de piese). 

Jocurile didactice din WORLDWALL prin care se poate face evaluarea, respectiv predarea. 
Worldwall este o aplica ie în care se pot crea jocuri interactive, fiind posibile de la 1 la 8 modele ( ex.: 
puzzle, rebus, adev rat sau fals, sorteaz , chestionare, deschide cutia etc.). 

Cel mai utilizat instrument on-line folosit pentru feed-back în rândul pre colarilor este Quizizz care 
permite inserarea de r spunsuri multipe, imagini, text audio, r spunsuri deschise. Este o aplica ie 
important  pentru c  ofer  profesorului statistici cu progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate despre 
r spunsurile oferite, respectiv timpul de rezolvare etc. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

 
 

Prof. Sacu Alina Ramona 
 

 

Ca s  definim evaluarea, este necesar s  ne raport m la procesul de înv mânt i la laturile acestuia. 
Procesul de înv mânt reprezint  activitatea instructiv-educativ , inten ionat , con tient , organizat  

i dirijat , de predare-înv are-evaluare, care se realizeaz  etapizat, în cadrul unor institu ii specializate, de 
c tre persoane preg tite în acest scop i, care urm re te atingerea unor competen e, a unor obiective, a unui 
ideal educa ional. 

Deoarece este un proces complex, acest subsistem al sistemului de înv mânt, cuprinde trei laturi: 
predarea, înv area i evaluarea. 

Evaluarea este a treia latur  a procesului de înv mânt i reprezint  o succesiune de opera ii de 
apreciere, m surare i control a cuno tin elor teoretice i practice, prin care se raporteaz  obiectivele 
educa iei la rezultatele ob inute. 

Prin evaluare, cadrul didactic verific  progresul sau regresul elevilor i, î i potrive te instrumentele 
de evaluare în func ie de posibilit ile reale ale clasei de elevi, apreciind mersul individual al elevilor.  

 
Ca activitate în sine, evaluarea presupune trei stadii importante: 
 
1. M surarea rezultatelor colare; 
2. Aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii (bareme de corectare i notare, descriptori de 

performan ); 
3. Formularea concluziilor desprinse ca urmare a interpret rii rezultatelor ob inute, în vederea 

stabilirii unor m suri de ameliorare/dezvoltare adecvate. 
 
Pân  nu demult, aprecierea, m surarea i controlul cuno tin elor se f cea prin metode bazate pe dou  

tipuri de evalu ri: evaluarea tradi ional  i evaluarea modern . În sala de clas  foloseam diverse forme i 
metode de evaluare, precum:  

- Evaluarea oral  sau ascultatul la or . 
- Evaluarea prin lucr ri scrise (evaluarea ini ial , cumulativ  sau sumativ , continu  sau permanent ). 
- Evaluarea prin teste docimologice. 
- Evaluarea prin temele pentru acas . 
- Evaluarea prin aplica ii practice (exerci iile de rezolvat în clas ). 
- Evaluarea prin proiecte. 
- Evaluarea prin investigare. 
- Evaluarea cu ajutorul portofoliului. 
- Autoevaluarea. 
 
Îns , odat  cu noul stil de via , cel pandemic, atât cadrele didactice, cât i p rin ii, elevii, am fost 

supu i unor noi provoc ri, la care ne-am adaptat, fiecare dup  posibilit i. Odat  cu adoptarea procesului 
educa ional la distan  este necesar  continuarea triadei predare-înv are-evaluare, iar procesul educa ional 
online, trebuie s  fie la fel de eficient ca i în înv mântul tradi ional. Pentru ca motiva ia elevilor s  nu 
scad  este absolut necesar  evaluarea acestora. Ceea ce am observat deja, este c  evaluarea online nu poate 
s  reproduc  întocmai evaluarea care are loc în sala de clas .  
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Evaluarea online este pe alocuri asem n toare cu evaluarea tradi ional-modern , dar i diferit , uneori 
mai dificil de realizat, în func ie de existen a sau inexisten a mijloacelor necesare particip rii la o activitate 
de la distan , precum: conexiunea la internet, calitatea acesteia sau a dispozitivelor necesare conect rii. Un 
alt aspect important care deriv  de aici, este c  evaluarea se poate efectua dup  modul de realizare al 
activit ilor online: sincron sau asincron. 

Am mai experimentat i faptul c  toate cuno tin ele pedagogice acumulate i puse în practic  în sala 
de clas , pot fi transpuse i în mediul online, prin intermediul instrumentelor oferite de tehnologie. A adar, 
pentru a ne folosi de evaluarea online, este necesar s  cunoa tem care sunt metodele, tehnicile, 
instrumentele de evaluare online, adecvate pentru nevoile noastre. De i acum sunt în mare parte cunoscute, 
voi enumera totu i o parte dintre ele. 

 
a. În func ie de vârsta elevilor, la o activitate educa ional  sincron, putem adapta: 
- Evaluarea oral  (lectura textelor, formulare întreb ri i r spunsuri); 
- Evaluarea scris  (evalu ri scurte cu dou , trei întreb ri din lec ia de zi, cu timp delimitat); 
- Evaluarea prin teste docimologice (întreb ri cu timp delimitat); 
- Evaluarea prin exerci ii practice (se dau sarcini de rezolvare pe loc); 
- Autoevaluarea. 
Evaluarea desf urat  sincron are avantajul c  elevii primesc feed-back pe loc, la fel ca în sala de 

clas , acest lucru asem nând-o cu evaluarea tradi ional .  
b. Tot în func ie de vârsta elevilor, evaluarea se poate realiza i asincron.  
 
Aici putem adapta evaluarea prin teme: proiecte, investiga ii, portofolii, experimente. Fiecare elev 

prime te fi e, teste cu multiple sarcini de lucru. (rezolvarea diverselor tipuri de exerci ii, realizare filmule e 
la lectur , realizare filmule  pentru un experiment), care ulterior vor fi trimise cadrului didactic, fie prin 
reprezentan i ai familiei, fie prin stabilirea unui moment i a unui loc de întâlnire cu profesorul. 

Atât pentru evaluarea sincron, cât i pentru evaluarea asincron, se recomand  adaptarea itemilor de 
evaluare, atât calitativ, cât i cantitativ, adaptarea la situa iile în care se afl  unii elevi. Totodat , se 
recomand  toleran a fa  de p rin ii colarilor mici, care, nu întotdeauna pot fi prezen i la ore al turi de 
copiii lor. 

În func ie de vârsta elevilor, se adapteaz  i instrumentele de evaluare. Dintre acestea, amintim: 
Google Classroom, Jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall, Animaker, JigzawPuzzle, Voki, 
ChatterPix, Book Creator, Quizizz. 

În concluzie, se poate spune c  evaluarea tradi ional-modern  este asem n toare cu evaluarea online, 
în cazul în care to i elevii ar putea participa la activitatea de predare-înv are-evaluare, realizate sincron.  

Câteva aspecte utile, ar fi creativitatea, ingeniozitatea i capacitatea de adaptare a tuturor 
participan ilor la actul educa ional. În urma acestor experien e, consider c  evaluarea tradi ional  ar putea 
fi îmbinat  cu succes, cu evaluarea online. 

 
 
 
Bibliografie: 
 
 
Teoria i metodologia evalu rii – Constantin Cuco  
https://isjvl.ro/dupoqot/2021/03/Metode-si-instrumente-de-evaluare-specifice-invatarii-online.pdf 
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Evaluarea online                                                                       
(metode, tehnici i strategii applicate                                                      

pentru realizarea evaluarii în înv mântul primar) 

Înv tor: S cuiu Elena Liliana 
Liceul Teoretic Mihail S ulescu Predeal 

 
 

 
Înv torul trebuie s  acorde o aten ie deosebit  în întocmirea planific rii i proiect rii pentru 

evaluarea online. Este fundamental ca acesta s  creeze unele materiale educa ionale de calitate cu con inut 
interactiv ridicat prin care înv torul s  aibe acces la informa ii valoroase despre progresul elevilor.  

Evaluarea online este necesar s  fie facilitat  de tehnologie, atât cea formativ , cât i cea sumativ .  

Evaluarea formativ  este evaluare pentru înv are, care îi indic  elevului unde se afl  i îl ghideaz  
c tre dobândirea competen elor, iar înv torul îi arat  cum îl poate sprijini pe elev pentru atingerea 
obiectivelor de înv are personalizate. 

În ora digital  evaluarea formativ , poate fi realizat , aplicându-se elevilor teste scurte. Astfel, elevul 
prime te feedback imediat dac  sunt corectate automat, asigur  în elegerea conceptelor din lec ie. Ideal este 
ca acestea s  fie folosite f r  o miz  important  (de exemplu note sau calificative) i f r  recompense.  

Testele asigur  în elegerea i re inerea con inutului (texte / rezolv ri de probleme etc.) i gândirea 
critic , previn plagiatul de idei i rezolv ri, ofer  profesorului feedback despre nivelul la care se afl  elevul. 

Evaluarea sumativ  este o evaluare a înv rii, care se finalizeaz  de obicei cu o not , cu un calificativ, 
cu o diplom . 

Creat  de înv tor înc  din etapa de planificare, având obiectivele de înv are i competen ele în 
minte, evaluarea sumativ  verific  atât ceea ce în elege i cunoa te elevul, dar mai ales ceea ce tie s  fac  
i cum reu e te s  aplice ceea ce a înv at (niveluri cognitive superioare în Taxonomia lui Bloom revizuit ). 

Putem alege ca evaluarea sumativ  s  aib  forma unui test online, atunci trebuie avut în vedere pentru 
pentru itemii online: 

 

 s  adecv m lungimea textului vârstei elevilor i s  p str m ceea ce este esen ial;  
 dac  d m un examen mai complex, trebuie s  grup m întreb rile în func ie de con inut; 
  elimin m ambiguit ile din întreb ri i r spunsuri; 
 folosim tipuri diferite de întreb ri; evit m nega iile în întreb ri sau afirma ii; 
  evit m utilizarea frecvent  a întreb rilor Adev rat-Fals, Da-Nu, elevul are 50% anse s  ghiceasc  

r spunsul;  
 test m evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 

 

Evalu ri atractive, ca o joac ! 

Evalu ri atractive, rezultate la îndemân ! 
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TEST LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂN  

Saizu Marina 

 
 

Numele i prenumele                                                                                                        data 

Clasa 

                                                                                                                                          1p of 

I. Pune i în ordine ideile principale din textul ”Cum e lumea ” de V.Niculescu 

1. Ursule ul Bianca profit  de momentul când u a e deschis , i evadeaz                      1,4p 
2. Lumea se calmeaz , iar ursule ul admir  mu catele, amintindu- i de fluture. 
3. Puiul se gânde te la lumea de dincolo de cu c . 
4. Puiul de urs intr  în ora , captând aten ia tuturor. 
5. Un pui de urs de la Gr dina Zoologic  este trezit de un fluture. 
6. Oamenii vor s  trag  în Bianca, dar Mara o protejeaz . 
7. Mara p r se te locuin a, în ciuda avertismentului mamei sale. 

       
 

2. Stabili i dac  enun urile date sunt adev rate sau false(A/F):                                            1p 

a) Conjunc ia este parte de vorbire flexibil ;.................. 
b) Conjunc ia este parte de vorbire neflexibil ................................. 
c) Conjunc iacoordonatoare face leg tura între p r i de vorbire;................................... 
d) Conjunc ia coordonatoare leag  dou  p r i de propozi ie de acela i fel (în propozi ie) sau dou  

propozi ii de acela i fel sau diferite (în fraz )........................................... 
 
3. Numi i conjunc iile coordonatoare care se încadreaz  în urm toarele  categorii:               1p 
      
- copulative................................................................ 
-disjunctive............................................................... 
-adversative........................................................... 
-conclusive............................................................... 
 

4. Încercuie te conjunc iile (coordonatoare/ subordonatoare) din urm toarele texte!              1p 
 
 „Ca s  nu mai r mâie repetent i anul acesta, mam-mare, mami ia i tanti Mi a  au promis tân rului 

Goe s -l duc -n Bucure ti de 10 mai.” (D-l Goe...) 
Dino e ciudat i m t h los, dar n-are suflet r u. Dac  încerci s -l în elegi, cape i un prieten, fiindc  e 

sentimental. 
Voiam s  scriu la început un roman. Dac  l-a  c uta acum în lad , l-a  g si. Dar acum nu-l caut 

deoarece m  simt fericit, senin, u or i nu vreau s  m  cuprind  triste ea. 
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5. Cite te fraza de mai jos i r spunde apoi  cerin elor, încercuind r spunsurile corecte:                                    

Pe înserat, am colindat dealurile i am admirat peisajul pictat pe cer, nu m  gândeam la nimic.               
1,6p 

A. Num rul predicatelor din fraza dat  este: a) 4;    b)5;   c)3. 

B. În fraz  exist : a)3 propozi ii;  b) 4 propozi ii;   c)5 propozi ii. 

C. Num rul conjunc iilor coordonatoare  este: a)2;  b)3;  c)1. 

D. Propozi iile principale din fraza dat  sunt în num r de : a)1;   b)2;    c)3. 

E. Între primele dou  propozi ii se realizeaz : a) raport de coordonare prin juxtapunere;  b)raport de 
coordonare prin jonc iune;    c)raport de subordonare. 

F. Între ultimele dou  propozi ii se realizeaz : a) raport de subordonare;  b) raport de coordonare prin 
juxtapunere;    c) raport de coordonare prin jonc iune.   

  

6. Continu  enun urile de mai jos, utilizând verbele dintre paranteze, astfel încât s  se realizeze               
1p 

 raport de coordonare prin juxtapunere.            

Copacii tremurau în b taia vântului ............................................................... 

 raport de coordonare prin jonc iune 

Copacii tremurau în b taia vântului ............................................................... 

7. Desparte frazele  de mai jos în propozi ii. Indic  felul propozi iilor i realizeaz  schema frazelor. 
                                                                                                                         2p   
      

Vrem  s  facem proiectul pe care l-am ales. 

 

I-am cerut sa ne viziteze, dar s  nu intarzie mult.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Liliana Sale,                                                                      
Liceul Tehnologic Ion I. C. Br tianu, Timi oara 

 

 

Evaluarea în educa ie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv i 
prin mijloace tiin ifice. Evaluarea controleaz  i condi ioneaz  dinamica clasei, încât putem spune c  nu 
exist  înv are eficient  f r  evaluare. Ea ac ioneaz  în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup i individual.  

 
În “Dic ionarul de pedagogie”, Schaub Horst define te evaluarea ca fiind “procesul care începe cu 

planificarea i cu descrierea obiectivelor i a con inuturilor care vor fi controlate mai târziu” (2000, p.101). 
Evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. Interrela ia 
care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem înf ptui unul 
dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. 

 
Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 

educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 
activitate de înv are sistematic . Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cuno tin elor 
asimilate i rareori pe capacit i, aptitudini, competen e, descurajând formarea i dezvoltarea la elevi a unor 
abilit i i aptitudini creative. În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul 
realiz rii unor corela ii eficiente între predare – înv are – evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse 
pentru formarea personalit ii autonome, libere i creatoare. 

 
Alternativele oferite constituie op iuni metodologice i instrumentale care îmbog esc practica 

evaluativ  evitând rutina i monotonia. Valen ele formative le recomand  sus inut în acest sens. Este cazul, 
în special, al investiga iei, al proiectului i al portofoliului, al h r ilor conceptuale care în afara faptului c  
reprezint  importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a c ror rezolvare 
stimuleaz  înv area de tip euristic. Strategiile alternative pot include lucr ri scrise i revizuite, analize 
orale referitoare la evenimente cotidiene, cooperarea cu al ii în rezolvarea unor sarcini de înv are, în 
organizarea unei cercet ri. 

 
Valen ele formative ale strategiilor alternative pot fi sintetizate astfel: 
 
  realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  corela ie cu instruirea/ înv area, de cele mai multe ori, 

concomitent cu aceasta;  
 stimuleaz  implicarea activ  a elevilor, con tientizarea responsabilit ii asumate;  
 realizeaz  evaluarea holistic  a progresului elevului;  
 asigur  clarificarea conceptual  i faciliteaz  opera ionalizarea cuno tin elor asimilate;  
 ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii elevului pe o perioad  mai lung  de timp, dep ind 

neajunsurile metodelor tradi ionale cu caracter de sondaj;  
 evalueaz  gradul de realizare a unor obiective ce vizeaz  aptitudinile, atitudinile, capacit ile, 

competen ele elevului ce nu pot fi m surate i apreciate prin strategiile tradi ionale;  
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 consolideaz  deprinderile i abilit ile de comunicare social , de cooperare precum i capacitatea 
de autoevaluare;  

 asigur  un demers interactiv al pred rii-evalu rii, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de 
lucru, valorificând i stimulând poten ialul creativ i originalitatea;  

 reduce factorul stres: evaluarea având ca scop principal îmbun t irea activit ii 
stimularea/motivarea elevului i nu sanc ionarea cu orice pre .  

 
De cealalt  parte, sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea 

unei experien e de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în 
sistemul centralizat.  

 
Aceste sisteme ajut  la:  
 
• centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor;  
• reducerea costurilor, eforturilor i a timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  
• op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  
• evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  
• recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  
• urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp  
 
Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 

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

 
Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 

ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 
Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 

echidistan  i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat  ca o surs  independent  de dovezi pentru 
evaluare dar si ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; în vederea colect rii, transmiterii i 
administr rii materialelor de evaluare i a resurselor. 
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Evaluarea online în înv mântul pre colar 

S man Angi Georgiana                                                                  
Gr dini a cu P. P. nr. 22, Drobeta Turnu Severin 

 
În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 

Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare. Cu to ii 
ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i ne-am familiarizat cu aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan .  

i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de înalt  calitate i s  ne 
îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a ”fa  în fa ” este închis .  

 

Pentru pre colar, func iile specifice evalu rii sunt: 

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

- îi m re te încrederea în for ele proprii i îi descurajeaz  comportamentele negative; 

- îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijîndu-i înv area; 

- contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 

- contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

 

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

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

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
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cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  

Înv mântul online reprezint  o provocare nu doar pentru profesori i elevi, p rin i ci i pentru 
pre colari. Situa ia actual  creat  de starea în care tr im, impune adoptarea unor noi modalit i de 
comunicare i colaborare chiar i în mediul pre colar, unde pentru a avea contact cu copila ii no tri, avem 
nevoie de implicarea maxim  a p rin ilor dar i de pricepere i d ruire din partea educatoarelor. 

Îi sim eam la început pe p rin i debusola i, iar pe copii într-o deriv  fantastic . Timpul a avansat, la 
fel i sentimentele de inutilitate s-au risipit deoarece am concluzionat c  vom g si metode i solu ii din 
mers. Ce poate s  fie mai folositor decat: ,,S  fim creative!” Creativitatea nu doar c  ne ajut  s  g sim 
solu ii în diverse momente mai mult sau mai pu in dificile, dar în mare m sur  stimuleaz  starea de bine a 
copiilor prin ceea ce le propunem s  realizeze, chiar dac  suntem la distan . 

Cadrele didactice specializate în a lucra cu pre colarii au la îndemân  pentru realizarea activit ilor 
instructiv-educative o serie de materiale, precum: curriculum, ghiduri, metodici, reviste, cu toate acestea, 
în fiecare demers didactic este prezent  creativitatea. F r  a fi creativ , educatoarea se g se te în 
imposibilitatea de a organiza mediul educa ional, activit ile i de a interac iona cu cei mici. 

Interac iunea cu pre colarii are la baz  apropierea sufleteasc . Copilul dar i p rintele în situa ia de 
fa , cu cât se va ata a mai mult de educatoare, cu atât va fi mai doritor s  participe la activit ile organizate 
chiar i online. Îmbr i rile în diverse momente din zi erau adev rate destinderi, atât pentru copii dar i 
pentru educatoare, acest sentiment lipsind cu des vâr ire în aceast  perioad . Creativitatea educatoarei 
intervine i în modalit ile prin care creeaz  un climat psiho-afectiv pozitiv, ajutând pre colarii s  î i 
însu esc  deprinderi morale i de dezvoltare emo ional  chiar i în aceast  perioad  mai mult dec  înainte.  

În acest sens, ea nu va uita niciodat  de încuraj ri, de aprecieri pozitive sau mici recompense, cu care 
pre colarii pot fi convin i s  realizeze diverse sarcini mai mult sau mai pu in dorite, primite sub form  de 
sugestii în fiecare diminea  astfel reu ind s  inem copiii captati pân  la finalizarea activit ilor. Sigur , 
multe din cele amintite nu sunt posibile în situa ia de fa  dar noi am încercat i ,,reu it” s  îi inem foarte 
aproape de noi pe copii i pe p rin i, s  le oferim sugestii de activit i cât mai interesante, atractive, care s  
nu implice costuri suplimentare în familie, inventând jocuri, oferindu-le diverse link-uri 
ajut toare,  filmule e create, fi e i activit i pe platforme educa ionale, diverse activit i pe site-urile 
educa ionale,modele de activit i practice doar folosind materiale avute în gospod rie.  

Aici amintim diverse materiale reciclabile i totodat  oferind re ete de fabricarea materialelor 
(precum plastelin , slime, chiar i lipici, baloane de s pun), coasem, rupem, mototolim hârtia, t iem, 
coacem, model m, fr mânt m, g tim, pict m, dans m, unii au participat la numeroase concursuri de talente 
online etc.) 

 

Pe lâng  toate activit ile amintite am îndrumat p rin ii s  respecte câteva lucruri importante în 
educa ia i activitatea pre colarilor în vremea izol rii: 

 

Rutina zilnic  este esen ial  la pre colari 

Comunicarea 

Conectarea p rintelui cu gr dini a i cu educatoarea 

Conectarea educatoarei cu copilul.  

Mi carea fizic  este esen ial  pentru perioada izol rii. 

Implicarea copiilor în treburile casnice 

S  încurajeze joaca liber  
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Copiii i p rin ii au fost receptivi la aceast  schimbare necesar  dar nedorit  de c tre noi to i , 
colaborând foarte bine, oferindu-ne feedback-uri pozitive zilnic, astfel bucârându-ne de roadele muncii 
noastre în comun. 

            

BIBLIOGRAFIE: 
 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 
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Rela ia de interdependen  dintre curriculum i evaluare 

Profesor înv mânt primar Samoil  Diana Carmen                                         
Colegiul Na ional ”George Bari iu”, Cluj-Napoca 

 

 

Curriculum reprezint  întreaga experien  de înv are- formare propus  de coal  prin activit i colare i 
extra colare. Aceast  experien  se realizeaz  prin ansamblul func ional al componentelor i tipurilor 
curriculare proiectate i apucate în interdependen . 

Caracteristicile esen iale ale curriculum-ului sunt: coeren a, cunoa terea interconexiunilor dintre 
elementele componente i posibilitatea ob inerii unui feed-back semnificativ în raport cu obiectivele 
urm rite. 

Potolea analizeaz  dou  modele structurale ale curriculum-ului: modelul triunghiular care include 
finalit ile educa ionale, con inuturile instruirii i timpul de instruire/înv are, i modelul pentagonal care 
conserv  componentele modelului triunghiular la care se adaug  strategiile de predare-înv are i strategiile 
de evaluare. Acest ultim model justific  întreg demersul de cercetare, dar i de reform  curricular  în 
sistemul educa ional românesc. Termenul se legitimeaz  tocmai prin acest tip de abordare, care subliniaz  
deopotriv  extensiunea i nuan ele sale.  

În cazul modelului triunghiular al curriculumului se observ  c  disciplina de înv mânt este 
pozi ionat  în centrul triunghiului, fapt din care rezult  aspectul de obligativitate a celor trei elemente: 
finalit ile, con inuturile i timpul alocat instruirii. Exist  rela ii func ionale între toate variabilele i, prin 
pozi ionarea finalit ilor în vârful de sus al triunghiului, se recunoa te prioritatea lor.  

În cazul modelului pentagonal observ m c  se conserv  cele trei variabile la care se adaug  altele 
dou : strategii de instruire i strategii de evaluare. Privind cu aten ie observ m c  se ofer  în acest caz 
cadrului didactic nu doar con inuturi informa ionale care trebuie parcurse într-un anumit interval de timp, 
ci i instrumentele de lucru pe care s  le foloseasc  pentru a atinge finalit ile propuse. 

De ce sunt importante aceste preciz ri asupra curriculumului, în contextul unui discurs pedagogic 
despre evaluare?  Unul dintre tipurile de curriculum este curriculumul evaluat sau testat. 

Evaluarea trebuie abordat  în strâns  leg tur  cu finalit ile educa ionale, con inuturile i strategiile 
de predare-înv are, la care s-ar putea ad uga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de înv mânt i timpul 
colar. Orice modificare la nivelul uneia dintre componentele curriculumului, va genera în mod logic, 

transform ri, ajust ri la nivelul procesului de predare - înv are - evaluare. 

Evaluarea reprezint , cu certitudine, o variabil  foarte important  a procesului de instruire, iar pozi ia 
ei a fost reconsiderat  mai ales în ultimele patru, cinci decenii, când au fost elaborate foarte multe lucr ri 
pe aceast  tem  i când au fost întreprinse numeroase cercet ri care s  investigheze o serie de aspecte ale 
evalu rii.  

Rela ia dintre curriculum i evaluare este deosebit de complex , ceea ce implic  abordarea procesului 
de predare-înv are-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produs  la nivelul uneia dintre aceste activit i 
influen eaz  modalit ile de realizare a celorlalte, generând o adev rat  reac ie în lan , care impune reveniri 
i revizuiri permanente.  

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea subsumeaz , în fapt, dou  demersuri, dup  
cum urmeaz : a) mai întâi, o activitate de m surare care trebuie s  fie foarte riguroas  i foarte precis ; b) 
în al doilea rând, o activitate de apreciere care trebuie s  acorde semnifica iile curente vis -a - vis de 
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informa iile recoltate prin intermediul primului demers. La modul general, m surarea presupune o descriere 
cantitativ  a comportamentelor formate la elevi în urma realiz rii instruirii. Aprecierea presupune 
dimpotriv  emiterea unor judec i de valoare în leg tur  cu aceste comportamente i, cum u or se poate 
anticipa, ea este consecutiv  m sur rii. În concluzie, evaluarea presupune îmbinarea celor dou  demersuri 
i, pentru a deveni relevant , fiecare dintre acestea trebuie s  se realizeze la nivel optim 

În concluzie, sistemul de evaluare din înv mânt vizeaz : evaluarea obiectivelor curriculare i a 
strategiilor educa ionale utilizate in scopul rezolv rii acestora, evaluarea activit ii de predare înv are, a 
strategiilor didactice i a metodelor de înv mânt, evaluarea performan elor profesionale, evaluarea 
întregului sistem de înv mânt, diversificarea metodelor i a tehnicilor de evaluare, prin utilizarea unor 
procedee alternative. 

Preocup rile tot mai ample i insistente pe t râmul teoriei pedagogice i al practicii studen e ti, care 
au ca scop de a conferi activit ii didactice o eficien  mai mare, îmbr i eaz  mai multe aspecte ale acestei 
activit i: aspectul consacrat problematicii determin rii obiectivelor i a realiz rilor în procesele de 
instruire; aspectul restructur rii metodologiei didactice; aspectul ce caracterizeaz  extensia func iilor 
pred rii prin centrarea procesului didactic pe activitatea de înv are; aspectul care prive te recunoa terea i 
definirea locului i func iilor proceselor evaluative în conceperea situa iilor de instruire.  

Pornind de la aceast  în elegere a rolului evalu rii în actul didactic i dep ind viziunea tradi ional  
de a separa procesele pred rii i ac iunile evaluative, procedurile de evaluare devin parte integrant  a 
activit ii didactice.  inând cont de complexitatea i dimensiunile logice ale curriculum-ului, în contextul 
procesului de înv are, ac iunile evaluative sunt prezente în orice activitate pedagogic , aflându-se într-un 
raport de interac iune func ional , stimulându-se i devenind tot mai eficace în instruirea universitar . 

Proiectarea unei secven e de evaluare: Matematic  i explorarea mediului, Împ r irea numerelor 
naturale 

Competen e specifice Competen e de 
evaluat 

Con inuturi 
evaluate 

Activit i de înv are Metode de 
evaluare 

1.6. Utilizarea unor 
denumiri i simboluri 
matematice (sum , 
total, termenii unei 
sume, diferen , rest, 
desc zut, sc z tor, 
produs, factorii unui 
produs, cât, deîmp r it, 
împ r itor, , =, +, -, , :) 
în rezolvarea i/sau 
compunerea de 
probleme 
3.1. Rezolvarea de 
probleme în cadrul unor 
investiga ii, prin 
observarea i 
generalizarea unor 
modele sau regularit i 
din mediul apropiat 
5.2. Rezolvarea de 
probleme de tipul 
a±b=x; a±b±c=x în 
concentrul 0-1000; 
a b=x; a:b=x, în 
concentrul 0-100, cu 

C. E. 1- aflarea a 
patru numere 
necunoscute la 
împ r ire i înmul ire 
utilizând opera iile 
corespunz toare i 
efectuând proba 
C. E. 2- efectuarea a 
patru exerci ii cu mai 
multe opera ii 
respectând ordinea 
efectu rii acestora 
C. E. 3- rezolvarea a 
dou  probleme (cu 
una sau dou  opera ii) 
folosind planul de 
rezolvare 
C. E. 4- rezolvarea 
unui exerci iu 
folosind terminologia 
matematic  specific  
C. E. 5- rezolvarea 
unei probleme prin 
punerea ei sub form  

-împ r irea 
numerelor 
naturale  
-aflarea 
num rului 
necunoscut 
la înmul ire 
i împ r ire  

-ordinea 
efectu rii 
opera iilor  
-probleme  
-frac ii 
 

-asocierea rezolv rii 
unei probleme cu o 
reprezentare 
grafic /desen; 
marcarea 
jum t ii/sfertului cu 
frac ia 
corespunz toare: ½, 
respectiv ¼;            -
rezolvarea de 
exerci ii de tipul: 
„Afl  suma/ 
diferen a/ produsul/ 
câtul/ jum tatea/ 
sfertul/ dublul etc.”; 
- utilizarea frac iilor 
jum tate, respectiv 
sfert, utilizând suport 
concret sau desene 
(pizza, tort, m r, 
pâine, cutie de 
bomboane, caiet 
etc.);                       -
aflarea unui termen 
necunoscut, folosind 

-test de 
evaluare 
sumativ  
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sprijin în obiecte, 
imagini sau reprezent ri 
schematice 

de exerci iu cu num r 
necunoscut  
C. E. 6- asocierea a 8 
frac ii date cu 
desenele 
corespunz toare prin 
colorarea p r ilor din 
întreg precizate 

metoda balan ei, 
proba 
adun rii/sc derii sau 
prin încerc rii; 

Test de evaluare 

1. Afl  num rul necunoscut. (Rescrie fiecare exerci iu. A az  corespunz tor în pagin . Respect  
toate etapele. Efectueaz  proba.)  

            42: a= 7                          bx8=48                          9x c=63                           d: 7= 8 

2. Rezolv  urm toarele exerci ii respectând ordinea efectu rii opera iilor. (A az  corespunz tor în 
pagin . Respect  etapele de rezolvare.)  

            56: (10- 3)=                     6x9+36:4=                    6+32:8=                      48:6:2:4= 

3.   Victor a rezolvat 81 de probleme. Alexia a rezolvat de 9 ori mai pu ine probleme. 

Câte probleme au rezolvat cei doi copii în total?  
 
(Rezolv  cu plan de rezolvare. Pune rezolvarea sub form  de exerci iu cu mai multe opera ii. Nu uita 

s  scrii r spunsul.)  

4.   Pe un lac înoat  42 de gâ te i gâscani. O esime sunt gâscani, iar restul sunt gâ te.  

 Câte gâ te înoat  pe lac?  
 
(Rezolv  problema f r  plan de rezolvare. Scrie în parantez  ce reprezint  fiecare rezultat. Nu uita s  

scrii r spunsul.)  

5.   Din înzecitul lui 8 ia sfertul num rului 12. Cât ai ob inut?  

(Rezolv  scriind în parantez  ce reprezint  fiecare rezultat. Pune sub form  de exerci iu.)  

6.   M  gândesc la un num r. Iau din el cincimea num rului 45 i ob in num rul 10.  

 La ce num r m-am gândit?  

(Dup  ce afli cincimea num rului 45 pune sub form  de exerci iu cu num r necunoscut pentru a afla 
la ce num r m-am gândit.  

Nu uita s  scrii r spunsul.)  
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Despre evaluarea online 

SAMOIL  SAVA ADINA - prof. înv. primar                                               
coal  Gimnazial  ,,Anghel Saligny‘’ Foc ani 

  
tim c  fiecare elev are propriile tr iri, sentimente, emo ii,inteligen . Acesta vine la coal  cu 

întreag  s  personalitate i trebuie tratat c  atare. 

Înv area online a fost o real  provocare pentru multe cadre didactice i elevi. Cu timpul, o varietate 
de instrumente, metode, tehnici de invatre i evaluare au fost folosite cu ajutorul utiliz rii internetului. 

Metodele i tehnicile de evaluare în înv mântul online ofer  profesorilor posibilitatea test rii 
capacit ilor de selec ie, procesare i prelucrare a con inuturilor, de manifestare a creativit ii i a 
imagina iei, iar elevilor le ofer  posibilitatea s - i extrag  singuri informa iile necesare rezolv rii sarcinilor 
propuse, pe baza unui set de reguli. 

Dintre metodele i tehnicile de evaluare în înv mântul online ce pot fi folosite amintim : 

-Google Doocs 

Cadrul didactic are posibilitatea de a crea un test sau o fi a de lucru prin importare de fi iere, 
înc rcarea imaginilor, linkurilor, tabelelor. 

-Formularul sau chestionarul Google (Google Forms): 
 
Profesorului poate s  colecteze cu ajutorul Google Forms informa ii privind achizi iile, priceperile i 

deprinderile elevilor la finalul unui capitol. Formularul se poate administra personalizat (adaptat fiec rei 
clase de elevi) i rezultatele se înregistreaz  automat pe o foaie de calcul Excel, oferind profesorului 
posibilitatea s  verifice rezultatele în timp real pe tot parcursul orei dedicate activit ii de evaluare. 
Formularul poate con ine diferite tipuri de itemi: itemi obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de 
tip pereche), itemi semiobiectivi (cu r spuns scurt, întreb ri structurate) i itemi subiectivi (rezolvarea de 
probleme).  

Profesorul are posibilitatea s  selecteze dac  rezultatul chestionarului s  fie transmis imediat elevului 
sau doar dup  revizuirea r spunsurilor. De asemenea, poate selecta dac  elevul poate vedea întreb rile la 
care a r spuns corect sau gre it, cât i punctajul acestora. Dac  se urm re te o analiz  mai am nun it  a 
rezultatelor, acestea pot fi introduse într-o nou  foaie de calcul Excel, care va fi edit  conform obiectivelor 
evalu rii. 

 Desenele Google (Google drawing) 

Cu ajutorul Google drawing educatorul  poate elabora o fi  de evaluare pe care s  o administreze 
elevilor la finalul unei lec ii. De exemplu, pentru finalul orei, poate crea un item obiectiv de tip pereche 
care solicit  asocierea de imagini cu diverse no iuni prezentate pe parcursul lec iei sau se pot selecta i 
prezenta 3-4 imagini pentru fixarea cuno tin elor despre un fenomen. 

,,Educa ia este ceea ce r mâne dup  ce ai uitat tot ce ai înv at în coal .” – Albert Einstein 
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Evaluarea se poate defini ca un sistem de principii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea 
rezultatelor colare i a procesului didactic. Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare 
reprezint  o decizie important  în demersul evaluativ. 

Pedagogul Landsheere sus ine faptul c  „o evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  
niciodat  cu ajutorul unui instrument unic i universal”. 

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativit ii, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, 
priceperi i deprindei necesare elevului. 

Misiunea noastr  ca dascali este de a prg ti elevul pentru autoeduca ie i autoevaluare, activit ile de 
evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative astfel încât s  cultive i s  sus in  
interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are. 

Scopul de care trebuie s  se in  cont este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la elevi, 
concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii. 

Perioada prin care am trecut  reprezint  pentru noi, mai mult decât o provocare obi nuit , întregul 
nostru stil de via  este pus la noi incercari pe o durat  nedeterminat . 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  un  proces 
educa ional la distan .  Am fost nevoi i s  ne mut m activitatea  on-line i am f cut cuno tint  cu aplica ii 
care faciliteaz  înv area la distan , un lucru greu de adaptat atat pentru noi, cat si pentru  elevi, mai ales 
atunci cand nu ai acces la internet si dispozitivele necesare. 

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

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

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
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necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit .  

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare 
i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i 

s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un 
test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi 
cu r spuns deschis.  

Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt 
loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de 
lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, 
fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se 
poate realiza cu suces.  

Invatarea si evaluarea bazata pe proiect cu utilizarea media poate oferi elevilor o serie de optiuni, 
experienta mea este ca le place acest lucru si manifesta o creativitate uluitoare. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile de pe platform  
pe care cadrele didactice i le folosesc pentru a evalua i ghida  procesul de înv are al elevilor.  
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Probl mati a valu rii olar  -a aflat în at n ia r t torilor din dom niul tiin lor du a i i în  
din vechi timpuri. Astfel, Pelletier, clasific   din punct de vedere istoric  teoriile înv rii în trei perioade, 
dup  cum urmeaz  (Cuco , 2014, p. 419): 

1. Perioada testelor (sfâr itul secolului XIX  1910) în care se înlocuie te m surarea subiectiv  cu 
cea obiectiv ; 

2. Perioada m sur torilor (1911 1929) în care se perfec ioneaz  testele; 

3. Perioada evalu rii (început  în1930) în care se încearc  „descoperirea elevului ca totalitate”. 

D fini iil  r lativ r nt  al  valu rii olar  unt foart  div r . l  au în  mult  not  omun , 
cum ar fi: existen a unor  competen e (generale i specifice) i obiective opera ionale, existen a unor criterii 
de performan . Din multitudin a d  variant , d prind m urm toar a d fini i : „A valua în amn  a mit  
jud i d  valoar  privind înv ar a d  tr  l v, p  baza unor rit rii ad vat  obi tiv lor fixat , în 
v d r a lu rii unor d izii.” (Manolescu, 2010, p. 49). 

um în Di ionarul d  p dagogi  n ul t rm nului a valua t  „a apr ia a tivitat a int l tual , 
a i rarhiza, a m ura pro l  int l tual  al  l vilor i r zultat l  a tora” (Cristea, 2002, p. 115), 
în l g m  valuar a  on titui  dintr-o ri  d  a tivit i tapizat , d i ar  oordonat l  unui pro .  

În an amblu, valuar a t  un pro  ompl x ar  pr upun  omparar a r zultat lor a tivit ii 
in tru tiv- du ativ  u obi tiv l  planifi at  ( valuar a alit ii), u r ur l  utilizat  ( valuar a 
fi i n i) au u r zultat l  ant rioar  ( valuar a progr ului). Tr bui  ubliniat faptul  prin alitat   

în l g  raportul dintr  r zultat l  ob inut  i l  a t ptat , prin fi i n   în l g  raportul dintr  
r zultat l  ob inut  i r ur l  utilizat , iar prin progr   în l g  raportul dintr  r zultat l  ob inut  i 

l  ant rioar . 

O alt  abordare a termenului de evaluare o exprim  profesorul Gabriel Albu în lucrarea sa Mecanisme 
psihopedagogice ale evalu rii (2001, p. 16) în func ie de actorii educa ionali, astfel: 

a) pentru elev, evaluarea este ,,mijlocul prin care el realizeaz  cum este perceput de c tre profesor 
i cum îi apreciaz  acesta preg tirea. Desigur, într-o asemenea situa ie, este posibil ca nu întotdeauna 

evaluarea educatorului s  coincid  cu autoevaluarea f cut  de elev propriei sale preg tiri. ; 

b) pentru profesor, evaluarea reprezint  ,,o activitate etapizat , necesar , la cap tul c reia acesta î i 
d  seama care este calitatea preg tirii sale la un moment dat, comparativ cu propriile a tept ri i cu cerin ele 
programei colare. ; 

c) pentru director, ,, evaluarea î i l rge te domeniul dincolo de preg tirea i de prezentarea elevilor. 
Ea vizeaz , în acest caz, i preg tirea i prezentarea profesorilor, a stilului lor de predare, de interac iune 
cu clasa, de evaluare, dar i condi iile materiale sau programele analitice. ; 
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d) pentru familie, evaluarea reprezint  ,, o cale de a ti unde se situeaz  copilul (ca preg tire colar  
i ca atitudine fa  de carte, fa  de colegi, fa  de el însu i) i ce perspective are el de a- i continua preg tirea 
colar . ; 

e) pentru societate, evaluarea este ,,barometrul care indic  în orice moment starea preg tirii colare, 
succesele i e ecurile, nivelul performan elor ob inute în raport cu cele proiectate în curriculum . 

             M tod  d  valuar  tradi ional  

valuar a tradi ional  pro d az  în f lul urm tor: on tat , ompar  i jud . t  aproap  x lu iv 
ntrat  p  individ ( l vul) i apr iaz  onformitat a uno tin lor r dat  (l ia înv at , unoa t r a 

r gulilor d  ortografi au pr z ntar a un i diz rta ii) i a atitudinilor i a omportam nt lor (r p tar a
autorit ii, fortul în lu ru). P  urt, a apr iaz  onformitat a produ ului, dar o fa  dup  o ar  d  
valori ar  t  l at  la apr i r a valuatorului i ar  r mân  i ar  r mân  în mar  part  impli it  
(p ntru l v i p ntru prof or). Din a a t auz , a in rimin az  doar individul valuat, nu i rit riil
d  apr i r , valuatorul, program l  au in titu ia. 

Av m tr i at gorii d  m tod  tradi ional  d  valuar : prob l  oral , prob l  ri  i prob l  
pra ti . 

 Prob l  oral  – r pr zint  m toda l mai d  utilizat  la la . Ion T. Radu (2008) o on id r  
t hni  d  xaminar , V. Pav l u (1968) – prob , au mai poat  fi on id rat  m tod  i pro d u valuativ 
– timulativ, o form  d  onv r ar  prin ar  prof orul urm r t  volumul i alitat a uno tin lor, 
pri p rilor i d prind rilor l vilor i apa itat a d  a op ra u l . 

Un l  dintr  ara t ri ti il  prob lor oral  pot fi p r put  a avantaj  um ar fi: 

 fl xibilitat a i ad var a individual  a modului d  valuar  prin po ibilitat a d  a alt rna tipul 
într b rilor i gradul lor d  difi ultat  în fun i  d  alitat a r pun urilor of rit  d  tr  l v; 

 po ibilitat a d  a larifi a i or ta im diat v ntual l  rori au n în l g ri al  l vului în raport 
u un on inut p ifi ; 

 formular a r pun urilor urm rind logi a i dinami a unui di ur  oral, a  of r  mai mult  
lib rtat  d  manif tar  a originalit ii l vului, a apa it ii al  d  argum ntar  t .; 

 po ibilitat a dat  prof orului d  a r aliza valu ri d  ordin atitudinal au omportam ntal; 
 tabilir a un i int ra iuni optim  prof or- l v t . 

Alt  ara t ri ti i tr bui  v zut  a limit  al  a tor prob , dintr  ar   pot m n iona: 

 div r l  ir um tan  (fa tori xt rni) ar  pot influ n a obi tivitat a valu rii atât din 
p r p tiva prof orului, ât i a l vului; 

 niv lul zut d  fid litat  i validitat ; 
 on umul mar  d  timp, având în v d r   l vii unt valua i individual. 

 Prob l  ri  – unt pra ti at  i un ori hiar pr f rat , datorit  unora dintr  avantaj l  lor 
impo ibil d  ignorat în ondi iil  în ar   dor t  fi i ntizar a pro ului d  in truir  i r t r a gradului 
d  obi tivitat  în apr i r . Ioan rghit (2008) on id r   prob l  ri   dator az  unor 
„ on id r nt  obi tiv  (num r r du  d  or  la un l  di iplin , program  i la  aglom rat ) ât i unor 
on id r nt  p ihop dagogi  d oar  lu r ril  ri  dau po ibilitat a l vilor  lu r z  în ritm propriu, 

r l vând mai pr gnant apa itat a lor d  organizar  a uno tin lor lor dup  un plan logi , xpun r , 
di iplin  în gândir , d prind r  d  mun , ind p nd n , put r  d  int z  i d  xprimar  în ri  t .”(p. 
313). Un alt avantaj al prob lor ri  ar fi a la  au o valoar  d  obi tivitat  i impar ialitat  mai mar  
d ât l  oral . 

Prob l  ri  adu  d igur i d zavantaj  i anum : 

 of r  l vului o lab  r troinformar  util ; 
 îngr d  v r f ra uno tin lor  urm az  a fi v rifi at ; 
 lip t  limatul p ihologi  i l af tiv. 
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 Prob l  pra ti  – of r  po ibilitat a valu rii apa it ii l vilor d  a apli a uno tin l  în 
pra ti , pr um i a gradului d  t pânir  a pri p rilor i a d prind rilor format . unt uno ut  multipl  
form  d  r alizar : xp ri n  d  laborator, lu r ri xp rim ntal , d n , hi , grafi  t . A tivit il  
pra ti  of r  po ibilitat a l vului d  a- i d zvolta atât omp t n l  g n ral  ( omuni ar , analiz , 
int z , valuar ), ât i p  l  p ifi , apli ativ  (utilizar a dat lor , a in trum nt lor d  lu ru, 

int rpr tar a r zultat lor). 

 M tod  d  valuar  alt rnativ  

valuar a mod rn  valu az  indivizii în raport u o norm . Dar a a t  norm  d  r f rin , pr um 
i rit riil  d  apr i r  unt lar formulat , uno ut  i d  tr  valuator i d  tr  valuat. În plu , 
valuar a  prijin  p  in trum nt  laborat  u grij , în fun i  d  obi tul i obi tivul valu rii. 

valuar a mod rn   d o b t  d  valuar a tradi ional  prin tr i a p t  (Stan, C., 2000). Mai 
întâi prin tran par n i ordonar  m todologi , apoi prin obi t l i obi tiv l valu rii i, în fâr it, 
prin r dundan  d  la ntru (mini t r) pr   p rif ri  ( adr l  dida ti ). M tod l  d  valuar  mod rn  
unt: portofoliul, proi tul, inv tiga ia, ob rvar a i t mati  a a tivit ii i omportam ntului l vilor i 

auto valuar a. 

 Ob rvar a i t mati  a a tivit ii i a omportam ntului l vilor r pr zint  a a m tod  
alt rnativ  d  valuar  prin int rm diul r ia prof orul poat  ob in  informa ii r l vant  a upra 
p rforman lor l vilor, a upra omp t n lor i abilit ilor pra ti  p  ar  a tia l  d in. A a t  m tod  
u ur az  a tivitat a prof orului, d oar  raportar a a upra abilit ilor i a omp t n lor d inut  d  l vi 
va fi mai u or d  r alizat, dar i p ntru , în itua ia un i v ntual  ont t ri a not i a ordat ,  poat  
dov di modalitat a d  valuar . P ntru a vita în  a tf l d  itua ii,  r omand  a la în putul anului 

olar au a m trului, prof orul  of r  o li t  a tuturor a p t lor  vor fi urm rit  p  par ur ul 
d f ur rii ob rva i i i t mati : pr z n a la la , fr v n a f tu rii t m lor p ntru a a , r p tar a 
v ntual lor t rm n  limit , or titudin a, t . (Radu, 2008, pp. 189-190) 

 Proi tul t  o m tod  alt rnativ  d  valuar  ar  pr upun  tr i tap  dif rit  (Cerghit, 2008, 
p.314): 

 pr z ntar a ar inii d  lu ru i xpli ar a a t ia d  tr  prof or, la la ; 
 r zolvar a proi tului, individual, d  tr  l v, p  par ur ul un i p rioad  d  timp tabilit  d  tr  

prof or i l v; 
 pr z ntar a proi tului d  tr  l v, la la , în fa a ol gilor i a prof orului. 

valuar a unui proi t  fa  în fun i  d  dou  at gorii d  rit rii: 

 rit rii ar  viz az  alitat a proi tului ( alitat a produ ului); 
 rit rii ar  viz az  alitat a a tivit ii l vului ( alitat a pro ului). 

 Inv tiga ia t  o m tod  alt rnativ  d  valuar  a m n toar  proi tului, dar d o bindu-  d  
a ta prin faptul  nu ar  o amploar  a a mar . i în azul inv tiga i i întâlnim l  tr i tap  d  la 
proi t, dar dif r n a t   toat  a t  tap   r aliz az  la la  (Cuco , 2008, pp. 136-137). 

 Portofoliul t  o m tod  din  în  mai folo it  d  tr  prof ori, d oar  r pr zint  o m tod  
d  valuar  ompl x , int gratoar , fl xibil , ar  poat  of ri o imagin  lar  nu numai a upra a tivit ilor 
unui m tru au an olar, dar i a upra volu i i unui l v d  la în p r a pân  la p r ir a unui i lu d  
înv mânt.  

Portofoliul r pr zint  o ad v rat  art  d  vizit  a l vului, a ta putând uprind : t m l  p ntru 
a a  al  l vilor, al ndarul a tivit ilor lunar  al  l vului, noti l  l vului, lu r ri d  r tar  au 
lu r ri d  laborator, t ., iar valuar a  poat  fa  valuând fi ar  ompon nt  a a tuia în part , în 
mom ntul r aliz rii i au  poat  r aliza o valuar  holi ti  a portofoliului, inând ont d  toat  
ompon nt l  al .  
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Dup  unii autori, protofoliul poate fi evaluat astfel ( Potolea, Neac u & Manolescu):  

,,  Fiecare material/ categorie de materiale/ document/ lucrare etc. ce trebuie  se reg seasc  în 
portofoliu va ob ine o not  de la 1 la 10 ( i în cazul înv mântului primar, un calificativ dintre I, S, B sau 
FB); 

 Nota portofoliului va fi media aritmetic  ob inut  pentru fiecare material/ lucrare realizat  de elev; 

 Criteriile de evaluare vor fi: validitatea, completitudinea, elaborarea i structura, calitatea 
materialului utilizat, creativitatea i originalitatea, rdactarea, corectitudinea limbii utilizate.” (2011, p. 57). 

 Auto valuar a ar  un rol formativ, prof orul tr buind  în uraj z  l vul  î i r aliz z  propria 
a valuar , i numai a a rolul formativ al valu rii va fi atin . P ntru formar a apa it ii d  

auto valuar  la l vi, p iali tii r omand  o ri  d  ondi ii  tr bui  înd plinit  d  tr  prof or. 
A t a unt (Manolescu, 2010): 

 pr z ntar a în  din d butul a tivit ii a obi tiv lor urri ular  i d  valuar  p  ar  tr bui   l  
ating  l vii; 

 în urajar a l vilor p ntru a- i pun  într b ri l gat  d  modul d  r zolvar  a un i ar ini d  lu ru 
i f t l  formativ  al  a t ia i p ntru a r pund  în ri  la a t a; 

 timular a valu rii în adrul grupului; 
 ompl tar a la fâr itul un i ar ini d  lu ru important  a unui h tionar d  valuar . 

Bibliografi : ::  

 Albu, G. (2001). Mecanisme psihopedagogice ale evalu rii, Ploie ti: Editura Universitatea 
Petrol-Gaze. 

 rghit, I. (2008). i t m  d  in truir  alt rnativ  i ompl m ntar . Ia i: Polirom. 

 ri t a, . (2002). Di ionar d  p dagogi . Bu ur ti: Lit ra Int rna ional. 

 u o , . (2014). P dagogi  ( d. a III-a r v zut  i ad ugit ). Ia i: Polirom. 

 Manol u, M. (2010). T oria i m todologia valu rii. Bu ur ti: Univ r itar . 

 Potol a, D., N a u, I., & Manol u, M. (2011). Ghid d  valuar . Di iplina limba român . 
Bu ur ti: R  PR . 

 Radu, I. T. (2008). valuar a în pro ul dida ti . Bu ur ti: .D.P. 

 Radu, I. T. (1988). Evaluarea randamentului colar în Curs de pedagogie, Bucure ti: Editura 
Universit ii Bucure ti. 

 

  

311



 

Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
- între online i tradi ional - 

 

prof. înv. primar SANDOVICI LILIANA 
c. Gimnazial  ,,Hatmanul endrea” Dolhe tii Mari, jud. Suceava 

 
 

 
Evaluarea cuno tin elor elevilor este o component  important  a pred rii i a înv rii eficiente. 

Desf urarea activit ilor educa ionale în mediul online impune o colaborare strâns  cu familiile elevilor 
din ciclul primar, datorit  specificului vârstei i particularit ilor individuale, mai ales pentru elevii claselor 
preg titoare, I i a II-a. 

 
Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativ , cât i cea sumativ  a înv rii 

elevilor. Evaluarea formativ  urm re te nivelul de în elegere al elevilor, dar i zonele slabe din timpul 
procesului de înv are, permi ându-i astfel, profesorului, s - i adapteze predarea în consecin .  

Evaluarea sumativ  m soar  global, la sfâr it de unitate, de capitol sau de semestru, competen ele 
dobândite de copii pe parcursul unei perioade mai lungi de înv are.  

Este important s  ne orient m reflec ia asupra metodelor, tehnicilor i instrumentelor pe care le 
valorific m în cadrul demersurilor de evaluare, astfel încât acestea s  fie atractive, stimulative i eficiente. 

 
În perioada 09.11.2020-29.01.2021, în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), am 

transferat înv area tradi ional  în înv area online, cu observa iile necesare în toate documentele de 
proiectare didactic  întocmite. Mutarea actului didactic în online s-a realizat prin crearea i motivarea 
sesiunilor de înv are pe platforma educa ional  G-suite/Classroom. 

 
Cu elevii care s-au logat pe platforma colii, evaluarea s-a desf urat: 
 
a) Sincron, prin  
- evaluare oral  (facil , concludent ) 
- evaluare scris  (teste din manuale/auxiliare, teste create cu ajutorul diverselor aplica ii, cu limit  de 

timp i r spunsuri scurte, RED, quiz-uri, etc.) 
b) Asincron, prin: teme scrise, eseuri, quiz-uri i întreb ri online, teme colaborative, proiecte, 

portofolii,etc. 
 
La disciplina ,,Limba i literatura român ”  , quiz-urile online, în forma unor exerci ii de completare 

a spa iilor libere, a exerci iilor cu alegere multipl  au avantajul c  sunt rapid de completat, dar i de evaluat. 
Utilizarea platformei Wordwall mi-a permis crearea de puzzle-uri, jocule e simple, anagrame, rebusuri, 
roata aleatoare i mai multe tipuri de aplica ii care sus in înv area. Inserarea unor imagini sau forme diferite 
a conferit atractivitate, m rind aten ia i feedback-ul pozitiv din partea elevilor evalua i. 

 
La disciplinele ,,Matematic ”, ,, tiin e ale naturii”, ,,Geografie”, ,,Istorie” am utilizat evaluarea oral  

pe parcursul activit ilor, fi e de lucru, teste de evaluare care permit evaluarea automat , referate, proiecte. 
Elevii au înc rcat pe platform  i fi e de laborator sau filmule e realizate de ei (cu ajutorul p rin ilor), cu 
activit i practice (lucr ri de laborator simple care se pot face cu obiecte din cas ). S-a realizat astfel 
evaluarea competen ei specifice de investigare tiin ific  structurat , în principal experimental , a unor 
fenomene fizice i chimice simple, perceptibile. 
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Lucr rile realizate de elevi la activit ile de ,,Arte vizuale i abilit i practice” au fost adunate în e-

portofoliul fiec ruia. colarii au completat cu lucr ri realizate de ei aceste portofolii.  
Utilizînd aplica ia Mentimeter am interac ionat cu elevii în timp real. Am putut realiza feedback-ul 

la sfâr itul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii au fost solicita i s  r spund  la o întrebare 
cheie legat  de con inutul lec iei sau al activit ii. 

 
Aceste platforme i aplica ii m-au ajutat în desf urarea activit ii didactice. Elevii au participat cu 

interes, r mânând conecta i la înv area online. Am utilizat instrumente de evaluare adecvate competen elor 
pe care le-am evaluat, utile pentru colectivul de elevi pe care l-am coordonat. Am acordat elevilor feedback 
permanent, constructiv, cu privire la calitatea testelor rezolvate prin aprecieri în scris, individuale, dar i 
prin aprecieri verbale (inclusiv în sesiuni sincron pe grupe reduse numeric). 

 
Înv area online, utilizarea insrumentelor digitale este o provocare pentru mine, ca i pentru celelalte 

cadre didactice. Prin activit i de informare i formare continu  m-am adaptat acestui tip de înv are, pentru 
realizarea unor activit i educa ionale atractive.  

 
 
Bibliografie: 
 
-Constantin Cuco , Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pâni oar , Petre Bodnariuc, Simon Vela, „ coala 

online-elemente pentru inovarea educa iei” , Ed.Universit ii, Bucure ti, 2020 
-http:// www.e- coala.ro/ Proiectul coala Online 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
 
 

Între online i tradi ional 
Prof. înv. pre c. andra Denisa 

 
 
 
Evaluarea tradi ional  
 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea gradinitei.  
În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 

priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional.  
De asemenea, evaluarea este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mintale i ac ionale, 

intelectuale, atitudinale, afective în cadrul c reia se apreciaz : con inuturile i obiectivele ce trebuie 
evaluate; în ce scop i în ce perspectiv  se evalueaz ; cum se evalueaz ; în ce fel se prelucreaz  datele i 
cum sunt valorizate informa iile; pe baza c ror criterii se apreciaz . 

Structura opera iunii de evaluare didactic  include trei opera ii: m surarea; aprecierea ce cuprinde: 
predic ia (nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul urm tor i în special pentru intarea în 
coal ) i diagnoza (ce anume frâneaz  dezvoltarea copilului); decizia. 

Evaluarea pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 
de particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea.  

Modalit ile de evaluare ale pre colarilor variaz  de la un cadru didactic la altul, dar având acela i 
principiu: nevoia de a înregistra progresul i de a sus ine demersul spre nivelul urm tor, pentru c , evolutiv, 
pre colarul cunoa te salturi importante pe toate planurile în perioade de timp specifice pentru copil, 
educatorul f când posibil  dezvoltarea plenar  i armonioas  a acestora prin coordonarea procesului 
instructiv-educativ cu nevoile, interesele i priorit ile celui instruit la momentul prezent.  

Iat  câteva modalit i de evaluare a pre colarilor: observarea copiilor în timpul regimului zilnic 
reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat  a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea 
unui scop, elaborarea unui plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din 
punct de vedere psiho-pedagogic; testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici 
psihofizice din diverse planuri; convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, 
urmând  consemnarea r spunsurilor i interpretarea lor; studiul produselor activit ii ofer  date însemnate 
pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a aptitudinilor, a motiva iilor copiilor.  

Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, model; probele orale sunt cele mai utilizate 
metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare direct  între educatoare i copil. Sunt 
flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. Probele orale ofer  copilului 
posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i justifice r spunsul; portofoliul 
este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi considerat ca o 
„carte de vizit ” a pre colarului.  

 
Tipuri de portofolii: 
 
Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
Portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

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

Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului 
spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul 
evolutiv, coala. 

Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  pre colarii îi ajut  s  con tientizeze propriile 
succese sau e ecuri, s - i ameliorizeze performan ele i eforturile reprezentând un feed-back asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate; educatoarea aflând ce au acumulat pre colarii, ce lacune exist  
în preg tirea acestora, care sunt posibilit ile i ritmurile proprii de înv are, interesele copiilor. 

În concluzie, evaluarea nu realizeaz  doar o simpl  constatare a rezultatelor, ci i analizeaz  procesul 
care le-a produs. 

 

  

315



 

 

Evaluarea în procesul instructive - educativ 

Profesor Adriana Sandu                                                                 
coala Gimnazial  Nr. 119, sector 4, Bucure ti 

 

 
Evaluarea reprezint  o parte important  a procesului de înv mânt, al turi de predare i de înv are, 

având ca scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse, eficientizarea procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea eviden iaz  gradul în care se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse ini ial. 

 
Evaluarea se bazeaz  pe competen e, ofer  feedback adev rat elevilor, p rin ilor i cadrelor didactice 

i ajut  la realizarea planurilor individuale de înv are. 
Evaluarea ini ial , la începutul unui obiect sau la unitatea didactic , dar i la începutul ciclului sau al 

cursului este o surs  de informa ie care completeaz  i consolideaz  restul evalu rilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determin  elevii care nu au abilit ile necesare pentru 
a începe o nou  înv are, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cuno tin elor, a mediului, a situa iei anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategic  a procesului 
de predare-înv are.  

Evaluarea ini ial  este un punct de referin  pentru a combina cerin ele practice ale evalu rii formative 
i a aten iei cu privire la diversitate. Revenirea informa iilor c tre elevi permite, de asemenea, îmbun t irea 

proceselor de predare i înv are care au loc în sala de clas . 
Modul de evaluare influen eaz  în mare m sur  predarea. De aceea, excesele pot genera efecte 

negative, mai ales atunci când evaluarea devine un scop în sine, ori când se reduce doar la o metod  sau la 
un num r mic de metode. Folosit  corect i principial, pe baza unor criterii stabilite, ea poate oferi un 
important feedback atât profesorului cât i elevului, devenind un element motiva ional esen ial. Nu trebuie 
s  uit m totu i faptul c  focalizarea exagerat  pe evaluare în procesul instructiv-educativ ne poate face s  
ignor m aspecte sensibile ale acestuia, care nu se pot m sura u or. 

Evaluarea curent  are obiective diferite. Ea poate m sura nivelul atins de elevi la un moment dat, 
poate contribui la selec ie, îns  poate dovedi i eficien a unui curs, a unei metode de predare sau a unui 
profesor. Dar toate aceste inte se aplic  numai evalu rii finale/ sumative a unui curs, c ci, în acest caz, 
scopul este însumarea realiz rilor elevilor sau ale profesorului. Atât pentru profesor îns , cât i pentru elev, 
scopul principal al evalu rii curente este formativ. Acest tip de evaluare se utilizeaz  de-a lungul întregului 
parcurs colar pentru a analiza dac  asimilarea a avut loc i în ce m sur .  

Pe baza informa iilor ob inute cu ajutorul evalu rii curente se pot lua decizii privind organizarea 
demersului didactic, precum i parcursul pe care îl va urma elevul într-o anumit  unitate de timp. Aceste 
informa ii ne ajut  totodat  s  urm rim progresul colar, dar i s  identific m dificult ile întâmpinate de 
elev în înv are. i tot cu ajutorul lor putem alege cele mai potrivite metode de predare care s  permit  
atingerea obiectivelor/ competen elor stabilite de programele colare.  

Evaluarea rezultatelor la înv tur  trebuie s  fie prezent  permanent, pe parcursul anului colar. 
Instrumentele de evaluare se stabilesc în func ie de vârst , de particularit ile psihopedagogice ale elevilor 
i de specificul fiec rei discipline. Acestea pot fi: întreb ri orale, teste, lucr ri scrise, experimente i 

activit i practice, rapoarte, proiecte, probe practice etc. Profesorul trebuie s  diversifice evaluarea i s  o 
centreze pe obiectivele de la clas . Sunt de p rere c  abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor 
fi mai interesa i i rezultatele vor fi mai productive. 

Putem afirma c  evaluarea are un caracter complex i cuprinz tor, un rol preventiv, o func ie 
coordonatoare, confer  orientarea strategic  a ac iunii urm toare, genereaz  autocontrolul, asigur  
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continuitatea i permanen a în activitate, recepteaz  variatele influen e, devine un instrument de optimizare, 
stimuleaz  corec ia, realizeaz  analize complexe, imprim  orientarea spre rezultate.  

 
Se efectueaz  în toate etapele procesului didactic, sesizeaz  anomaliile, permite introducerea noului, 

verific  eficacitatea i eficien a, succesul, adaptarea, reu ita, dac  se dovede te promptitudine, flexibilitate, 
impar ialitate din partea evaluatorului. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE                                                          
EVALUARE ONLINE IN INVA AMANTUL PRE COLAR 

 

Prof. înv. pre . Sandu Cecilia                                                             
c. Gim. ,,Angela Gheorghiu’’ Adjud, Jud. Vrancea 

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

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

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

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

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

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i. Link: https://bookcreator.com/ 
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Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
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ÎNTRE TRADI IONAL I MODERN 

PROF. MARIANA SANDU                                                              
LICEUL „ REGINA MARIA” DOROHOI, JUDE UL BOTO ANI 

 
 
 
Scopul educa iei este în principal, acela de a preveni r mânerile în urm , de a le constata din vreme, 

atunci când exist , depistând cauzele i stabilind m surile necesare pentru a reduce pierderile din 
înv mânt i totodat  de a putea determina un progres constant al fiec rui elev, pe o linie mereu ascendent . 

Evaluarea nu trebuie f cut  la întâmplare cum se întâmpl  adesea, pentru a demonstra elevilor c  nu 
tiu, c  n-au înv at, ci pentru a adopta întregul mod de lucru al profesorului la cerin ele fiec rui elev, în 

scopul adopt rii corespunz toare a metodelor de predare-înv are. 

În cadrul reformei educa ionale actuale a înv mântului românesc, un accent deosebit se pune pe 
utilizarea unor metode i tehnici de evaluare eficient  a elevilor, aceasta presupunând i o serie de       metode 
alternative. 

Experien a de la catedr  ne-a demonstrat c  nu se poate renun a definitiv la metodele tradi ionale de 
evaluare, în favoarea celor alternative, dar se impune îmbinarea acestora în scopul optimiz rii actului 
didactic. 

Frecvent se face distinc ia între metode tradi ionale (centrate pe profesor i pe predare, pasive pentru 
elevi, solicitând memoria i reproducerea no iunilor, între in toare de rela ii rigide profesor-elev) i metode 
modern (axate pe activitatea elevilor, pe înv are,pe experien a dobândit  prin exploatare, cercetare, 
ac iune, promotoare a cooper rii între elevi i a realit iilor democratice elev-profesor).  

Spre deosebire de metodele tradi ionale, care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i de regul  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici:                                                                                        

* pe de o parte realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  legatur  cu înv area, de multe ori 
concomitent cu aceasta; 

* pe de alta parte ele privesc rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  
formarea unor capacit i, dobândirea de competen e mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de înv are. 

Principalele metode alternative de evaluare, al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea 
actului educa ional prin sprijinul acordat elevului sunt: 

 
o observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului; 
o investiga ia; 
o portofoliul; 
o proiectul; 
o studiul de caz; 
o interviul; 
o referatul; 
o autoevaluarea; 
o har i conceptuale. 
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De ce s  folosim strategii alternative?  

a) pentru ca func ioneaz  - toate studiile arat  c  înv area vine în urma exerci iului, adic  punând în 
practic  ceea ce am înv at. Procesul se nume te ”constructivism”, 

b) valorific  nivelul de înv are - se poate ob ine feed-back asupra m surii în care elevul în elege 
materialul, 

c) î i u ureaz  munca -  spore te participarea activ ,constructiv  a elevilor.  

Prin consecin ele ei, evaluarea dep e te grani ele s lii de clasa, ale colii i dep e te cadrul strict al 
procesului de înv mânt; nu evalu m doar elevii ci în acela i timp, direct sau indirect, evalu m cadrele 
didactice, calitatea actului de predare, a procesului de înv mânt, a institu iei colare i, nu în ultimul rând, 
evaluarea sistemului educativ cu componentele sale.                                                         

Defini iile relativ recente ale evalu rii propuse de speciali ti de prestigiu în tiin ele educa iei sunt 
foarte diverse dintre acestea putem spune c : „A evalua înseamn  a examina gradul de coresponden  între 
un ansamblu de informa ii privind înv area de c tre elev i un ansamblu de criterii adecvate obiectivului 
fixat, în vederea lu rii unei decizii.” 

A EVALUA înseamn , prin urmare: 

* a verifica ceea ce a fost înv at, în eles, re inut; 
* a judeca o activitate sau un efort al elevului în func ie de anumite recomand ri; 

* a estima nivelul competen ei unui elev; 

* a situa elevul în raport cu posibilit ile sale sau în raport cu ceilal i; 

* a da un verdict asupra cuno tintelor sau abilit ilor pe care le are un elev. 

În actul evalu rii sunt implicate, dup  cum este lesne de observat trei cuvinte cheie: a verifica, a situa, 
a judeca. 

Pentru profesor, evaluarea reprezint  un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate. 
Evaluarea îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic  cu elevii, cât de eficiente 

sunt metodele i mijloacele didactice pe care le utilizeaz . 

Un profesor are întotdeauna nevoie s  tie ce succes a avut actul didactic pe care îl organizeaz  pentru 
fiecare elev în parte i pentru întregul colectiv al clasei. 

În majoritatea cazurilor, evaluarea este v zut  drept un control al cuno tin elor sau ca o modalitate 
de m surare obiectiv . De fapt, ea nu este o etap  suprapus  procesului de evaluare, ea este un mijloc de 
perfec ionare a sistemului i a performan ei colare, este un mijloc de influen are a atitudinii elevului fa  
de înv are, fa  de cultur , fa  de coal .  

Evaluarea poate fi considerat  ca fiind „ob inerea de informa ii despre aptitudinile i poten ialul 
indivizilor, cu scopul dublu de a folosi un feed-back util altora i date utile comunit ii din jur.” (Gardner, 
pag. 197). 

În acela i context, Gardner vede evaluarea ca pe ceva explicit care ulterior se va produce în mod 
natural din partea elevului i a profesorului, f r  a fi nevoie de recunoa tere explicit  sau etichetare din 
partea cuiva. 

Evaluarea nu trebuie s  fie scoas  din contextul social. Când indivizii sunt evalua i în situa ii care 
amintesc mai bine de condi iile reale de lucru, este posibil s  se fac  prognoze mai bune despre 
performan ele lor finale.  
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Întotdeauna, modalit ile de evaluare trebuie s  in  cont de particularit ile fiec rui individ. Testele 
standardizate nu sunt întotdeauna relevante. Profesorul va ine cont în evaluare de aceste particularit i 
astfel încât to i elevii s  poat  fi evalua i inând cont i de particularit ile lor individuale. 

În evaluarea unui elev nu va trebui folosit  tot timpul aceea i modalitate. Elevul trebuie evaluat într-
un context mai larg, inându-se seama, pe lâng  rezultatele la testele obiective i de produsele de tip proiect, 
portofoliu realizate de acesta, de interesele sale i performan ele sale anterioare. Întotdeauna evaluarea nu 
trebuie scoas  din context.  

Modalit ile de evaluare nu trebuie s  fie rigide sau monotone. S-a constatat c  evaluarea prin proiecte 
sau produse care îi implic  în mod autentic pe elevi, care le trezesc interesul i care îi motiveaz , pare s  
aib  cele mai bune rezultate.  

Evaluarea trebuie întreprins  pentru a-i ajuta pe elevi. Evaluatorului îi revine obliga ia de a oferi 
elevului un feed-back care s  îl ajute în prezent – identificând zonele forte i cele slabe, dând sugestii cu 
privire la ce s  studieze sau la ce s  lucreze, ar tând care obi nuin e sunt productive i care nu, indicând ce 
se poate a tepta de la evalu rile viitoare. Este deosebit de important ca o parte din evaluare s  ia forma unor 
sugestii concrete i s  indice atuurile pe care se poate cl di, indiferent de pozi ia în cadrul unui grup 
comparabil de elevi. 

Obiectivitatea i subiectivitatea sunt cei doi poli deosebit de controversa i în evaluare. Atât profesorii 
cât i elevii sunt deosebit de preocupa i de aceast  componen  a procesului de înv are.  

Obiectivitatea în evaluare este dat  de situa ia în care aprecierea performan ei celui care înva  
reflect  nedistorsionat obiectul i independen a în raport cu opiniile, p rerile personale sau dispozi iile de 
moment ale subiec ilor implica i în rezolvarea ei. Cu toate acestea rezultatele arat  c  majoritatea elevilor 
prefer  ca modalitate de evaluare lucr rile scrise i anonimatul, cele dou  reprezentând în opinia lor cele 
mai corecte modalit i de evaluare.  

Se constat  c  elevilor le este team  de evaluarea oral  care presupune atât interac iune verbal  cât i 
nonverbal  i paraverbal . Incon tient, elevii par a se teme de efectul halo, în special cei cu performan e 
sc zute i medii care realizeaz  c  nu pot schimba p rerea profesorului.  

Eroarea succesiunii este mai evident  în cazul evalu rii orale când, dac  elevul r spunde dup  un 
coleg foarte preg tit în acel moment, se poate confrunta cu o eroare de evaluare din partea profesorului, de 
multe ori comis  involuntar de c tre acesta.  

Folosirea unor stereotipii verbale care anticipeaz  performan ele elevilor sunt de apreciate de subiec i 
ca fiind umilitoare. Tendin a profesorilor care folosesc asemenea stereotipii verbale este de a face predic ii 
cu privire la performan ele elevilor. Astfel apare la elevi tendin a de autovalidare a performan elor.  

Dac  elevul se a teapt  s  ob in  o anumit  not , î i va ajusta comportamentul pentru a ob ine acea 
not . Dac  profesorul arat  bun voin , dac  î i exprim  în mod pozitiv p rerea cu privire la a tept rile 
ulterioare, dac  îl motiveaz  pe elev printr-un punct în plus sau prin laude, acesta va face tot posibilul ca, 
la urm toarea evaluare, s  se ridice la a tept rile acestuia.  

Confruntarea metodelor tradi ionale i moderne se justific  dac  avem în vedere c  metodologia 
didactic  constituie un teren deschis cercet rilor i inova iilor permanente.  

Restructur rile la nivelul finalit ilor reclam  modernizarea metodologiei didactice i anume (I 
Cerghit):  

-valorificarea metodelor didactice în direc ia activ-participativ  a elevilor; 

-accentuarea caracterului formativ al metodelor; 

-promovarea metodelor activ-participative; 

-extinderea metodelor bazate pe practic ; 

-îmbinarea metodelor care promoveaz  înv area individual  cu cele care solicit  munca în echip . 
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ansele profesorului de a veni în întâmpinarea acestor tendin e se multiplic  în contextul în care 
acesta de ine un repertoriu metodologic complex variat i adaptat cerin elor. 

Metodologia didactic  evolueaz  în acord cu exigen ele sistemului de educa ie contemporan , iar 
accentul tot mai evident care se pune pe metodele moderne activ-participative este în acord cu aceast  
evolu ie.  

Trebuie spus îns  c  fiecare metod  tradi ional  sau modern  are dreptul la existen  în practica 
didactic  atât timp cât serve te scopurilor instruirii. 
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Evaluarea în ora digital  de la înv mântul primar 

 

Nicoleta Sandu, profesor pentru înv mântul primar                                        
Liceul Tehnologic de Electronic  i Telecomunica ii ”Gheorghe Mârzescu” Ia i 

                                                                  
 

1. EVALUAREA FORMATIV  - evaluare pentru înv are - îi indic  elevului unde se afl  i îl 
ghideaz  c tre dobândirea competen elor, iar mie, profesorului, îmi arat  cum îl pot sprijini pe elev 
pentru atingerea obiectivelor de înv are.  

Este necesar ca în aceast  form  a evalu rii accentul s  cad  pe feedback i pe progres. 

IDEI:  

 teste scurte, care s  asigure în elegerea conceptelor din lec ie i la care elevul s  primeasc  feedback 
imediat, folosite f r  o miz  important  (calificativ, de exemplu) i f r  recompens  

 scurte activit i de reflec ie, pentru a asigura în elegerea i re inerea con inurtului i totodat  
gândirea critic , pentru a preveni plagiatul de idei, solu ii – acestea îmi ofer  feedback despre nivelul la 
care se afl  elevul 

 

Exemple:  

Scrie, în 3 minute, dou  enun uri despre ce ai înv at din clipul video urm rit! 

Sau: 

Scrie trei lucruri pe care le-ai înv at, dou  întreb ri la care nu ai primit r spuns i un lucru pe care 
nu l-ai în eles. 

Sau (la finalul lec iei): 

Scrie un cuvânt despre subiectul lec iei de ast zi! 

- scurte activit i de feedback   
 

Exemple: 

 - evaluare formativ  i feedback dup  fiecare etap  realizat  în cadrul unui proiect 

 - interac iuni ale elevilor cu con inutul în cadrul unui material video interactiv sau acces la jocuri i 
simul ri cu r spunsuri imediate (Edpuzzle/ Nearpod) 

Observa ie: 

Dac  evalu rile formative sunt aplicate eficient, profesorul va cunoa te progresul i nevoile de 
interven ie ale elevilor s i înainte de a ajunge la evaluarea sumativ . 
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2. EVALUAREA SUMATIV  – evaluare a înv rii - verific  atât ceea ce în elege i cunoa te 
elevul, dar mai ales ceea ce tie s  fac  i cum reu e te s  aplice ceea ce a înv at (niveluri cognitive 
superioare în Taxonomia lui Bloom revizuit ). 

Accentul în evaluarea sumativ  va c dea pe atingerea obiectivelor de înv are i stabilirea unor noi 
obiective. 

Observa ie:  

Dac  inem seama de programele colare actuale, în cadrul evaluarii sumative, în ora digital , nu pot 
lipsi în totalitate elemente specifice evalu rii în sala de clas . 

3. METODELE COMBINATE DE EVALUARE (în ora digital ) - eviden iaz  progresul i 
rezultatele înv rii, combinând evaluarea formativ  cu cea sumativ . 

Exemple:  

 portofoliul digital al elevului (foto, video, text) - Padlet, Class Dojo, Google Slides, Wakelet etc. 

 documentarea foto/ video a unui proiect - Quik, Stop Motion, Flipgrid etc. 

 realizarea unei colec ii de texte/ articole - Bookcreator, StoryJumper etc. 

 turul galeriei virtuale, evaluarea colegilor i a muncii în echip  - Padlet, Flipgrid etc. 

 autoevaluare i autoreflec ie într-un jurnal de înv are online (foto, video, text) - Padlet, Google 
Doc, Word Doc, Powerpoint, Google Slides, Mindmaps etc. 

 

4. INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE: 

 Kahoot! 

 platform  gratuit  de înv are bazat  pe joc i tehnologie educa ional  
 ofer  acces la rapoarte privind r spunsurile i rezultatele înregistrate de elevi 

 Quizizz 

 permite crearea evalu rilor, dar i lec ii care s  includ  aceste evalu ri 
 ofer  acces la rapoarte privind r spunsurile i rezultatele înregistrate de elevi 
 Google Forms - aplica ie de creare i administrare a chestionarelor online inclus  în suita de Google 

Docs i în Google Classroom. Pentru a-l accesa avem nevoie de un e-mail Google (Gmail sau cu domeniul 
colii). 

 ASQ - platform  educa ional  gratuit  creat  de o echip  de profesori români, care con ine teste 
pentru toate disciplinele. Se afl  în curs de dezvoltare.  

 Padlet - aplica ie colaborativ , care permite elevilor s  co-creeze proiecte, materiale i sarcini de 
lucru pentru diverse discipline. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar,                                                 
între online i tradi ional 

Prof. S ndulache Ana-Loredana,                                                         
coala Gimnazial  ”Nicolae Iorga”, Ia i 

 

Evaluarea didactic  poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate,  proiecte, 
interviuri, portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de 
director sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. Aprecierea rezultatelor 
colare se materializeaz  de cele mai multe ori prin notare. Aprecierea colar , ca atribuire a unei judec i 

de valoare, se face, fie prin apelul la anumite expresii verbale, fie prin folosirea unor simboluri.  

Aprecierea verbal  este des utilizat  i are un rol dinamizator în înv area colar . Aprecierea se poate 
realiza în mai multe feluri: aprecierea verbal  i propozi ional , aprecierea prin simboluri (numerice, 
literale, prin culori), apreciera prin calificative, aprecierea nonverbal  (ectosemantic ).  

În ultima perioad , din cauza situa iei pandemice în care ne afl m, evaluarea didactic  s-a desf urat 
sub  diverse forme, având la baz  diverse tehnici aplicate online. Provocarea pentru profesori este s  se 
îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie 
cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în 
înv are.  

Înv area  i evaluarea  bazate pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
De-a lungul celor doi ani în care am testat diverse forme de evaluare online, am observant c  elevii sunt 
receptivi la tot ce este nou, i nu scap  nicio ocazie de a- i demonstra creativitatea.  

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare, pe care le-am utilizat, 
în evaluarea didactic : 

– Google Classroom: aici putem  discuta cu elevii fa  în fa ; pot fi corectate temele i poate fi oferit 
feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 
mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

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

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

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici, m iestria 
profesorului const  în construirea unor  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  în urma unui proces de 
gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul 
gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Wordwall poate fi utilizat  pentru a crea activit i atât interactive, cât i imprimabile. Cele mai 
multe dintre abloanele pe care le putem utiliza sunt disponibile atât în versiunea interactiv , cât i 
imprimabil . Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tablet , 
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telefon sau tabl  interactiv . Pot fi redate individual de c tre elevi sau coordonate de profesori, iar elevii 
ajung pe rând în fa a clasei. Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau desc rcate ca fi ier PDF. Ele pot 
înso i activit ile interactive sau cele independente.  

Activit ile sunt create folosind un sistem de abloane. Acestea includ abloane clasice familiare, ar 
fi Chestionarul i Cuvintele încruci ate. Exist , de asemenea, jocuri în stil arcade, precum Maze Chase i 
Airplane, precum i instrumente de gestionare a clasei, ar fi Planul de locuri. 

– Liveworksheets permite  transformarea unui document traditional (word, pdf, jpg) într-un document 
interactiv (fi  de lucru, la care primesc feedback imediat, trimi ând r spunsurile profesorului).Utilizând 
aceast  aplica ie, am observat c  este motivant  pentru elevi i, de asemenea, este util  pentru profesor, 
întrucât ne ajut  s  economism timp. 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  form  de înv are, pe care elevii o experimenteaz  cu 
succes de aproape doi ani. În timp ce înv area la distan  (Distance Learning) reproduce înv area la fa a 
locului, profesorii trebuie s  ofere o instruire adecvat  care s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele 
a teptate atât online, cât i fizic. Consider c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area i 
evaluarea elevilor. Acest lucru este valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu 
sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a cum ar fi în mod normal, în cadrul clasei 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare i meta-
înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi. Este esen ial s  inem o legatur  cât mai apropiat  cu 
elevii, astfel încât s  trecem cu bine peste acest moment dificil. 
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Evaluarea în gr dini  –                                                                 
argumente în favoarea evalu rii tradi ionale 

Prof. înv. pre colar: Sântimbrean Elena-Maria 
Gr dini a P. N. Z voi 

 
 
Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt: predarea, ca aspect logic, înv area, ca aspect 

psihologic i evaluarea. 
Evaluarea la pre colari reprezint  un ansamblu de activit i dependente de anumite inten ii. Acestea 

transcend datele imediate i contingente, raportându-se la o serie de func ii i scopuri bine determinate. 
Scopul evalu rii nu este de a parveni anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. 

Func iile evalu rii 
Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 
*culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
*controlul asupra activit ii desf urate 
*stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei adecvate 

grupei sau indivizilor din grup  
*descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm , pentru ca, pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
*anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific  
Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii: 
*îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
*îi m resc încrederea în for ele proprii i îi descurajeaz  comportamentele negative 
*îi sus in interesul pentru cunoa tere, stimulându-i i dirijându-i înv area 
*contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
*contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia. 
Activitatea în gr dini  are proponderent un caracter formativ-educativ, cu finalit i de perspectiv , 

ce se concretizeaz  pe timp îndelungat, într-o viziune de construc ie pas cu pas, în colaborare cu al i factori 
(familie, coal , media, societate). Astfel, evaluarea este fragmentat , incomplet , unele rezultate ap rând 
mai târziu, în coal  sau la finalul acesteia. 

Evaluarea pre colarilor este dificil  i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este important  i 
necesar  pentru educator i copii pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare i eficien  în activitate. 

Înv mântul pre colar are caracter oral, nu exist  teme pentru acas , iar evaluarea se face oral sau 
prin fi e de evaluare. Pre colarii trebuie evalua i unul câte unul, educatorul trebuie s  re in  ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucr rile scrise. Desigur, fi ele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu con in concepte, reguli, legi, ci doar rodul activit ii copilului, la care el poate ajunge i din întâmplare, 
f r  o în elegere verificabil  împlinirii celor propuse prin obiective. 

Evaluarea ini ial   asigur  o radiografie a nivelului copiilor de 3/4/5 ani care urmeaz  s  frecventeze 
gr dini a. Pornind de la completarea Fi ei de aprecierea a progresului, educatoarea întocme te 
caracterizarea grupei, definind comportamentele pe care le va aborda prioritar, realizând un demers 
diferen iat i totodat  individualizat. Evaluarea ini ial  joac  un rol important pentru a informa p rin ii în 
sus inerea i stimularea dezvolt rii copilului. Astfel, rezultatele evalu rii ini iale trebuie discutate cu 
p rin ii. Este nevoie ca educatorii s  adreseze orice interes/nevoie de înv are/dezvoltare a copiilor în 
parteneriat cu p rin ii acestora/adul ii de referin , dar i cu al i profesioni ti relevan i la nivelul gr dini ei 
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sau al comunit ii (logoped, consilier colar, mediator colar, mediator sanitar, acolo unde este cazul). Atât 
în cazul evalu rii ini iale, cât i al evalu rii continue i sumative este recomandat  renun area la fi ele de 
lucru. Evaluarea ini ial  se realizeaz  sub forma unor sarcini de lucru sau aplica ii în cadrul unor activit i 
diverse, care s  vizeze toate domeniile de dezvoltare, pe baza observ rii. Completarea i analiza fi elor de 
observare vor eviden ia itemii comportamentali în dezvoltare sau comportamentele unde copiii au nevoie 
de sus inere (evaluare diagnostic ) i care vor constitui punctul de plecare pentru planificarea activit ilor 
anului colar în curs. 

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are, pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp. Evaluarea, îns , 
nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate, îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic  
cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. De i toate cadrele didactice se încred 
în onestitatea lor în ceea ce prive te evaluarea, dup  cum observa G. de Landsheere ( 1975), un profesor 
trebuie mereu s  tie ce succes a avut actul didactic pe care îl organizeaz . Astfel, prin intermediul evalu rii, 
educatoarea poate afla ce au acumulat pre colarii, ce lacune exist  în preg tirea acestora, care sunt 
posibilit ile i ritmurile proprii de înv are, interesele copiilor. În ceea ce îl prive te pe copil, scopul 
principal al evalu rii este de a supraveghea i determina tendin ele acestuia de înv are, ajutându-l s - i 
cunoasc  i s - i  dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de munc  independent . 

„A evalua înseamn  a da un verdict”, acesta provocând copiilor compara ii, judec ri, tr iri, atitudini 
ce devin factori emo ionali cu efecte stimulative sau blocante, în func ie de caz, pentru performan . Potrivit 
cercet rilor de specialitate, evaluarea implic  anumite tipuri de comportamente, atât din partea educatoarei, 
cât i din partea pre colarului. În ceea ce prive te educatoarea, aceasta nu trebuie s  sanc ioneze pre colarul, 
ci s  semnaleze erorile i s -l incite la corectarea lor. Nu trebuie luat în considerare numai produsul înv rii, 
ci i drumul parcurs de pre colar în înv area cuno tin elor. Pre colarul, la rândul s u, prin intermediul 
evalu rii, î i învinge dificult ile, î i formeaz  controlul i autocontrolul în ceea ce prive te 
autoperfec ionarea.  

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbrac , trebuie s  respecte anumite norme 
pedagogice: s  fie echitabil ,  s  exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse,  s  fie motivant ,  s  
utilizeze mijloacele adecvate, s  nu fie stresant  pentru pre colari,  s  fie complet ,  s  fie baza regl rii 
continue a procesului de înv mânt,  s  se realizeze prin diferite procedee. (Dumitru Popovici – „Solu ii 
noi la probleme controversate”) 

În contextul actualei reforme a înv mântului românesc, evaluarea este parte integrant  a procesului 
de înv mânt. Problematica evalu rii este una prioritar  în contextul educa ional din ara noastr  i destul 
de complex , fiind un domeniu care în ultimii ani a suferit modific ri esen iale, prin diversificarea 
con inuturilor i îmbog irea metodelor i tehnicilor de evaluare. De i mult  vreme nu i s-a acordat evalu rii 
importan a cuvenit , aceasta este considerat  ca fiind sursa solu iilor de perfec ionare a actului didactic, 
integrându-se organic în procesul de înv are. Astfel, procesul educativ implic  cu necesitate proiectarea 
simultan  a triadei predare - înv are - evaluare, orice schimbare produs  în cadrul uneia influen eaz  
modalit ile de realizare a celorlalte, producând o adev rat  reac ie în lan . Înv mântul pre colar 
românesc permite în zilele noastre, prin aplicarea noului curriculum na ional, parcurgerea unui traseu 
individualizat de educare i formare a pre colarilor. Calitatea i nivelul actului educa ional se reflect  în 
momentul evalu rii. Modelul complet al evalu rii parcurge urm torul traseu: Scop – Instrumente – 
M surare – Informa ii – Apreciere – Decizie 

În urma celor expuse mai sus, se eviden iaz , în mod cert, necesitatea i avantajele unei evalu rii fa  
în fa . La vârsta pre colar  evaluarea online este un instrument înc  pu in studiat i cu aplicabilitate minor , 
raportat la nevoile celor mici. 
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METODE DE EVALUARE TRADI IONALE I ALTERNATIVE                            
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 

Prof. Înv. Pre c. Sapungi Laura - Cecilia                                                   
Gr dini a cu P. P. nr. 4 M cin, jud. Tulcea 

 
Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt i a oric rei situa ii de înv are, 

ce urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la 
un moment dat, oferind solu ii de reglare, ameliorare sau perfec ionare a actului didactic.  

În înv mântul preprimar se impune cu necesitate realizarea permanent  a evalu rii formative la 
vârsta pre colar , având în vedere trecerea de la evaluarea cantitativ  a cuno tin elor la cea calitativ , 
formativ , de conturare a principalelor dimensiuni ale personalit ii.  

Evaluarea duce astfel la determinarea gradului în care obiectivele fixate dinainte au fost realizate sau 
nu. Considerând c  obiectivele din program  sunt puncte de plecare în activitatea educativ , este firesc ca 
tot ele s  constituie criterii de evaluare a rezultatelor. 

Teoria i practica pedagogic  distinge între:  
1. metode de evaluare tradi ionale: orale, scrise, probe practice; 
2. metode de evaluare alternative i complementare: observarea direct / sistematic  în timpul 

activit ii a comportamentului copiilor, proiectul tematic, investiga ia, lucr ri practice, portofoliile cu 
lucr rile copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, chestionarul, studiul de caz, consemnarea grafic  a 
rezultatelor pe domenii experien iale, metode interactive de evaluare.                                                                         

Evaluare oral  este metoda tradi ional  cea mai des utilizat  în evaluarea pre colarilor, (realizându-
se prin întreb ri i r spunsuri) i contribuie la aflarea stadiului dezvolt rii copiilor din punct de vedere 
intelectual, afectiv, voli ional i de personalitate. Datele ob inute se consemneaz  în caietul de observare al 
educatoarei i apoi sub forma unor judec i de valoare în fi a individual  a fiec rui copil. 

Probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la nivel pre colar sub forma testelor sau a fi elor de 
evaluare oferind educatoarei posibilitatea verific rii unui num r mai mare de pre colari într-un timp scurt. 
Dezavantajul folosirii lor constau în faptul c  nu permit dirijarea copiilor în formularea r spunsurilor sau 
în rezolvarea sarcinilor, decât atunci când se explic  sarcinile de lucru. 

Evaluarea prin probe practice const  în verificarea unor capacit i sau abilit i i permit educatoarelor 
s  constate la ce nivel i-au format pre colarii anumite deprinderi practice. Pot fi asociate activit ilor de 
pictur , desen, modelaj, construc ie, gospod re ti, experimente pentru observarea unor fenomene („De ce 
ninge?”), confec ionarea de c r i sau albume ce pot fi realizate i ca activit i de evaluare a proiectului 
tematic desf urat la grup  („ Cartea Prim verii”), rezolvarea unor sarcini cu con inut matematic, sarcini 
de comunicare oral  sau scris , pe baza softurilor educa ionale (softurile Piticlic, Eduteca).         

Evaluarea prin probe mixte presupune utilizarea probelor orale i scrise, orale i practice, practice i 
scrise sau a tuturor celor trei tipuri. În acestea se pot încadra jocul didactic i jocul spontan al copiilor. 

Metodele alternative i complementare realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  leg tur  cu 
înv area i presupun o investigare de mai lung  durat  a comportamentului pre colarilor. În ultima 
perioad  s-au f cut diverse eforturi de a integra anumite tehnologii noi în procesul m sur rii i aprecierii, 
cum ar fi tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare audio. 
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Observarea const  în urm rirea atent  i sistematic  a comportamentului copilului (f r  nicio 
interven ie din partea educatoarei), cu scopul de a sesiza aspectele sale caracteristice. Obiectul observ rii îl 
constituie activitatea copiilor i produsele activit ii. Informa iile ob inute se înregistreaz  în fi a de 
evaluare sau în lista de control/verificare.           

Chestionarul, metod  de cercetare, poate fi utilizat i ca instrument de evaluare atunci când 
educatoarea dore te s  ob in  diverse informa ii despre op iunile copiilor, atitudinea lor fa  de activit ile 
din gr dini , despre nivelul de preg tire a pre colarilor. 

Investiga ia aduce în prim plan poten ialul creativ al pre colarilor, punându-se accent pe ini iativ , 
cooperare, comunicativitate, flexibilitatea gândirii, capacitatea de argumentare i de rezolvare a situa iilor 
problem . Copilul aplic  original i creativ cuno tin ele însu ite, în situa ii noi i variate, pe parcursul unei 
activit i sau pe o perioad  mai îndelungat .  

Prin folosirea studiul de caz, la grupele mari, educatoarea deprinde pre colarii s  observe i s  
analizeze situa iile sau fenomenele supuse aten iei, s  asculte i s  accepte schimbul de opinii, s  participe 
activ la analiza unei situa ii problem . Cazul prezentat este supus analizei i dezbaterii, determinând copiii 
s  se manifeste critic fa  de situa ia dat , s  gândeasc  democratic, s  caute solu ii la situa iile variate în 
care se vor g si, formându- i o viziune mai larg  despre realitate.  

Proiectul este o form  de evaluare complex , mai ampl  decât investiga ia, care se desf oar  pe 
parcursul a câtorva s pt mâni sau pe perioade mai lungi, oferind copiilor ocazia de a se afla într-o situa ie 
autentic  de cercetare. Exemple de proiecte ce se pot desf ura cu pre colarii: ,,Surprizele Toamnei”, 
,,Magia Iernii”, ,,Din tainele p durii”, etc. 

Portofoliul, „cartea de vizit ” a pre colarului, arat  parcursul copilului pe mai multe planuri, dar i 
atitudinea acestuia fa  de activit ile desf urate, pe o perioad  de timp, dând posibilitatea educatoarei dar 
i p rin ilor de a urm ri progresul pre colarului în plan cognitiv, atitudinal i comportamental.          

Evaluarea cu ajutorul calculatorului, mijloc modern de evaluare, asigur  unitate cunoa terii care 
dep e te grani ele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinar  a con inuturilor i poate fi folosit  în 
diferite situa ii în activit ile zilnice. Softurile educa ionale precum: „ up în explorarea mediului”, „Prin 
lumea pove tilor”, „Piti-clic î i alege o meserie”, „ F nic  i asaltul microbilor”, ”Alfabetul”, „Bog iile 
toamnei”, contribuie la valorificarea cuno tin elor copiilor acumulate în cadrul activit ilor pe domenii de 
cunoa tere (D , DLC, DEC, DOS).  

Metodele interactive de fixare i evaluare: Piramida, Ghicitorile, Ciorchinele, Turul galeriei, 
Diagrama Venn, Posterul, Blazonul, Jurnalul grafic, Harta conceptual , Tehnica florii de nuf r, Metoda 
col urilor, Cubul, R.A.I., Jurnalul grupei, etc. s-au impus în procesul de înv mânt actual care plaseaz  
copilul i interesele sale în centrul actului educa ional.           

Pentru o evaluare corect  trebuie s  se foloseasc  strategii didactice diverse în vederea observ rii 
comportamentului i a modului de rezolvare a sarcinii date în diverse situa ii: frontal, în grupuri mici 
omogene sau eterogene, individual. De-a lungul timpului s-au purtat numeroase discu ii în leg tur  cu 
gradul de obiectivitate i de precizie al metodelor de evaluare. Solu ia cea mai potrivit  este îmbinarea cât 
mai eficient  a acestora i nu folosirea în exces a unora în detrimentul celorlalte metode.  
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JOCUL I JOACA 

Prof. Sârbu Liliana 
G. P. N. N dab, jud. Arad 

 
Jocul si joaca sunt elemente caracteristice copil riei, reprezentând o modalitate prin care copiii pot 

descoperi lumea înconjur toare i totodata minunatele clipe de fericire pe care aceast  vârst  le poate oferi. 
Jocul este o form  de manifestare întâlnit  la copii indiferent de ras , apartenen  etnic , civiliza ie, 

cultur , din cele mai vechi timpuri i satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului generat  
de trebuin ele, dorin ele i tendin ele specifice vârstei lui.  

Jocul reprezint  activitatea preferat  a copilului, fiind voluntar  i spontan , ea produce bucurie i 
pl cere astfel încât copiii nu se plictisesc niciodat  de acelea i jocuri repetate la nesfâr it. 

În cadrul jocului si prin intermediul lui, copilul exploreaz  mediul i acumuleaz  noi cuno tin e, 
diversificându- i ac iunile mentale i dezvoltându- i imagina ia.  

Principalul mod prin care înva  copilul este prin joc (exploreaz , tr ie te experien e noi, î i exerseaz  
abilit ile intelectuale i senzoriale, comunic ). De aceea este foarte important s -i oferim copilului 
posibilitatea de a se juca în voie. 

Este contraindicat s -i limit m copilului libertatea de mi care, s -i structur m sau s -i modific m 
jocul, s -i transmitem mesaje negative vis-à-vis de modul în care se joac .  

P rin ii, bunicii i educatorii sunt persoanele care ajut  copilul s  î i dezvolte intelectul prin joc i 
joac . Prin joc sunt identificate aptitudinile copilului (înclina ii artistice, talent muzical, actoricesc), pentru 
ca ulterior s  poat  fi directiona i c tre activit i menite s  dezvolte aceste aptitudini. 

Jocul este cea mai u oar  i mai pl cut  manier  de a-l disciplina pe copil (în special în cadrul jocului 
cu reguli). Prin joc, copilul înva  ce înseamn  reguli sociale, ce reprezint  respectul pentru cei din jur, 
înva  s  fie recunosc tor i empatic. 

În cadrul jocului, copilul exerseaz  reac ii, comportamente, emo ii asociate anumitor situa ii pe care 
le va întâlni ulterior i în via a real . 

Prin intermediul jocului, copilul socializeaz , î i dezvolt  inteligen a social , înva  s  nu se team  
de oameni, înva  ce este invidia, înva  s  fie ambi ios (de obicei, cei mai mul i copii prefer  pozi ia de 
lider în cadrul jocului de grup). 

Prin joc se realizeaz  o schimbare radical  a pozi iei copilului fa  de lumea înconjur toare. Acesta 
trece de la rolul de spectator la cel de actor, “modificând”, într-o m sur  mai mare sau mai mic , mediul 
proxim în care tr ie te. 

Prin joc, copilul transmite tr iri emo ionale, “vorbind” într-o manier  mult mai facil  despre ce simte. 
În func ie de dispozi ia emo ional , jocul este înc rcat de veselie sau de triste e.  

Copiii se joac  diferit în func ie de stadiul de dezvoltare în care se afl . În primul an de via , copilul 
face cuno tin  cu jocul de mi care (se joac  cu mâinile i cu picioarele), cu jocul de manipulare a obiectelor 
(folose te juc rii sau obiecte) i jocul de vocalizare (se joac  cu sunetele). 

În intervalul 1-3 ani, jocul este foarte simplu, este de scurt  durat  (10-15 minute) i se desf oar
întotdeauna cu juc rii sau obiecte casnice, jocul având un caracter intuitiv, copiii se joac  unii lâng  al ii i 
nu unii cu al ii. 

Copiii de vârst  pre colar  se joac  tot timpul, jocul cunoa te o nou  latur , una mai elaborat , mai 
dezvoltat  din toate punctele de vedere. Aceast  perioad  este considerat  cea mai important  în 
dezvoltarea intelectual  a copilului prin joc. Copilul începe s  imit  conduite, s - i imite p rin ii, s  repete 
ce spun ei i înmagazineaz  o mul ime de informa ii care adul ilor le scap , pentru c  sunt obi nui i cu ele. 
În aceast  perioad , copilul începe s  se joace cu ceilal i copii.  Jocurile i joaca le confer  conduitei lor 
mult  flexibilitate, le dezvolt  imagina ia i creativitatea; le ofer  o mul ime de impresii care contribuie la 
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îmbog irea cuno tin elor despre lume i via , le m re te capacitatea de în elegere a unor situa ii complexe, 
creeaz  capacitate de re inere stimulând memoria, capacitate de concentrare, de supunere la anumite reguli, 
capacitate de a lua decizii rapide, de a rezolva situa ii-problem , într-un cuvânt le dezvolt  creativitatea. 
Fiecare joc are reguli. Atunci când un copil vrea s  se joace cu un alt grup de copii, el accept  regulile în 
mod deliberat, voit.  

Jocul are un rol fundamental în dezvoltarea copilului. Este dovada bunei sale s n t i fizice, psihice 
i intelectuale. El permite crearea unor conexiuni importante i dezvolt  sim ul umorului. Este cel mai bun 

mijloc pentru înv are, c ci prin joc, copilul înva  u or, f r  s - i dea seama. Pe lâng  pl cere, jocul îi 
permite copilului s - i stimuleze corpul i organele de sim , îi d  ocazia s  parcurg  un mare num r de 
informa ii i are o formidabil  valoare de antrenament.  

Prin joc, copilul înva  s  se concentreze, s - i respecte partenerul de joac , s  construiasc , s - i 
dezvolte i s - i structureze imagina ia. Majoritatea tipurilor de joc, mai ales cele de cooperare, de 
competi ie sau de rol presupun rela ionare, adaptare a ac iunilor proprii la acelea ale unui partener de joc, 
asumare a responsabilit ii propriului comportament i respectarea conven iilor comportamentale impuse 
de situa ie.  

Pe tot parcursul vârstei pre colare, adultul are un rol important în contracararea tendin elor negative: 
distructive, egoiste i încurajarea respectului pentru mediu, sine i cel lalt. Obligat de contextul 
jocului s  se dedubleze i s  interpreteze roluri diverse, copilul ajunge s - i formeze un sens al identit ii 
proprii i s  acumuleze elemente ale imaginii de sine.  

Copiii care se joac  par a fi inepuizabili, pierd m sura timpului, absorbiti cu totul de joc. Jocul de i 
activitate ce nu exclude dificult ile, apare i ca o form  de odihn , pentru c  presupune activizarea  liber  a 
unor func iuni ce nu sunt solicitate în alte condi ii. 

Pentru o dezvoltare armonioas , copilul are nevoie s  se joace i gra ie tuturor valen elor pe care le 
are, jocul este îns i esen a copil riei. 
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Între online i traditional 
 
 
 

Prof. Sarca - Jugaru Lavinia 
Colegiul Tehnic  “Gheorghe Asachi”- One ti 

 
 

 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 

urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 

evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente. 

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note sau 
calificative colare. Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a 
progresului colar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, 
atitudini, aptitudini, etc. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

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

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

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

Validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia dup  mai multe cicluri de 
examinare 

În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de înv mânt, conceperea 
i scrierea mai multor versiuni de soft educa ional, testarea lor pe serii de subiec i i apoi desprinderea 

concluziilor privitoare la eficien a softului respectiv. Este o evaluare brut , cu un feedback insuficient, 
deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu explicativ cu privire la natura gre elii sau a cauzei 
acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de înv are/în elegere.  

Pentru probele orale se poate folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau 
pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul 
la o întrebare sau o lec ie înv at . 

Probele practice se pot evalua  doar dac  au aplicabilitate în mediul electronic. 
Sarcini date pe grupe de elevi care s  se finalizeze cu un produs (afi ,bro ur ,referat,schi ,desen etc). 
Pentru referate i proiecte se pot folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 

acestora i evaluarea ulterioar  de c tre professor sau se poate folosi clasicul e-mail pentru transmiterea 
spre evaluare a acestora.  

Date generale: 
 Realizarea unui quiz  
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- În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cuno tin elor dintr-o lec ie, se poate realiza, folosind 
aplica ia quizz.com, un ”quiz” cu întreb ri/ exerci ii referitoare la lec ie.  

-În aceast  aplica ie se pot folosi imagini i text pentru identificarea cu u urin  a r spunsurilor.  -
Aceast  aplica ie necesit  ca utilizatorii s  posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare 
u urin .  

- Deoarece este sub form  de joc interactiv i poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, 
elevii particip  cu interes.  

-Pentru rezolvarea corect  se acord  un punctaj, profesorul putând evalua cuno tin ele pe care elevii 
le-au acumulat. 

Testele online care permit evaluarea automata,rezultatele sunt rapide atât pentru professor cât i 
pentru elev.Ele permit ad ugarea de itemi cu un singur r spuns sau cu alegere multipl  sau itemi cu 
r spunsuri scurte.Testul trebuie s  ofere elevilor un feedback cât mai rapid pentru a clarifica i fixa 
cuno tin ele. 

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

Concluzii: 
 Evaluarea trebuie s  foloseasc  i alte forme decât cele tradi ionale. 
 Evalu rile online sunt produse noi care nu trebuie respinse ci îmbun t ite. 

Este indicat  o îmbinare între metodele clasice de  evaluare i  cele  online pentru a ob ine performan e 
în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 

AUTOR: SARMAN DOMNICA M RIOARA 

 
 

Evaluarea este o component  a procesului instructiv- educativ, ce are rolul de a m sura i aprecia 
randamentul procesului de predare- înv are, în func ie de obiectivele propuse.  

În materialele de specialitate, evaluarea este definit  într-o varietate de forme. Putem defini evaluarea 
în înv mântul pre colar ca parte a procesului de educa ie, prin care se m soar  rezultatele copiilor în 
func ie de observarea de cuno tin e, deprinderi i comportamente, în urma c reia profesorul stabile te 
m suri de reglare a procesului pentru ob inerea de rezultate superioare. 

Noile teorii care fac referire la evaluarea în înv mânt îndeamn  la trecerea de la evaluarea 
tradi ional  c tre evaluarea numit  de Jean Vogler (2000) ,,modern . Dac  prin evaluarea tradi ional , 
copilul este apreciat i a ezat într-o scar  ierarhic  în compara ie cu ceilal i, în evaluarea modern  se 
urm re te ca fiecare copil s  fie integrat într-un proces formativ. 

Evaluarea prezint  o serie de func ii precum: func ia constatativ , func ia diagnostic , func ia 
prognostic , func ia motiva ional , func ia decizional  i func ia informa ional . Totodat , evaluarea are 
trei forme: evaluare ini ial , evaluarea formativ  i evaluarea final . 

În procesul de evaluare în înv mântul pre colar se folosesc o serie de metode specifice, ce nu se 
confund  cu metodele didactice sau cu metodele de cercetare.  

I. T. Radu men ioneaz  printre metodele tradi ionale de evaluare urm toarele metode: probele orale, 
probele practice, probele scrise i testul docimologic. Alte metode folosite sunt: observarea sistematic , 
investiga ia, portofoliul. De asemenea, în cadrul evalu rii în înv mântul pre colar se pot folosi i metode 
moderne de evaluare precum h r ile conceptuale, metoda R.A.I, tehnica 3-2-1, ciorchinele, metoda 
p l riilor gânditoare, metoda cubului, brainstorming. 

În cadrul activit ilor online, evaluarea se poate realiza folosind diferite platforme de resurse 
educa ionale precum kahoot, wordwall, quizizz, padlet i altele. Aceste resurse educa ionale sunt foarte 
interesante, iar copiii le folosesc cu pl cere. 

În cadrul activit ii de evaluare ,, Carnavalul fructelor   am urm rit cuno tin ele, comportamentele i 
deprinderile dobândite de pre colarii grupei mijlocii pe parcursul s pt mânii care a avut tema ,, Fructele 
toamnei . Am folosit metoda observ rii sistematice, metoda probelor orale, metoda R.A.I i metoda 
ciorchinelui. Pe parcursul evalu rii, pre colarii au trebuit s  recunoasc  fructele toamnei, s  enumere p r ile 
componente ale fiec ruia, s  r spund  la o serie de întreb ri puse de educatoare, iar la final au rezolvat i o 
fi  de lucru în care au trebuit s  formeze grupe de anumite fructe i s  realizeze coresponden a între  
copacul în care se coc fructele  i fruct(ex. În m r se coc merele; în p r, perele). Activitatea s-a încheiat cu 
recitarea poeziei ,, Toamna  i interpretarea cântecelului ,,A,a,a acum e tomn  , da!  

În concluzie, orice activitate de evaluare realizat  cu pre colarii trebuie s  se fac  cu mare aten ie de 
c tre cadrul didactic i totodat , trebuie s  se aleag  o serie de metode atractive pentru copii. Evaluarea 
tradi ional  este cea mai bun  evaluare ce se poate desf ura cu pre colarii. 
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METODE DE EVALUARE ON LINE  SAU TRADI IONALE 

Prof. înv. primar SASU OANA - SIMONA 
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 SUCEAVA 

 
 

 
Motto:  
„… nici o evaluare nu este pur  sau perfect  în sine sau în mod absolut. Perfec iunea oric rei evalu ri 

provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut …” (Genevieve Meyer) 
 
Problematica evalu rii procesului de înv mânt reprezint  o preocupare atât pentru teoreticieni, cât 

i pentru practicieni. Fiecare caut  noi modalit i de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel de 
performan  superior i pentru ameliorarea / optimizarea rezultatelor interven iei educative. 

Evaluarea reprezint  un domeniu “ cheie “ al oric rei schimb ri sociale i dac  este cât mai corect  i 
precis , devine o condi ie esen ial  a succesului.  

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Utilizate 
de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, 
sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida procesul 
de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul 
unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt : 
1. Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Hot Potatoes . Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz  
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate pe întreb ri). 
Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot Potatoes 
într-o singur  unitate. 

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

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Metodele tradi ionale se caracterizeaz  printr-o acumulare de experien  pozitiv , motiv pentru care 
pot fi mereu de actualitate. Ele nu pot fi socotite ca ceva de domeniul trecutului, ci, dimpotriv , ele r mân 
ca metodele de evaluare cele mai des folosite, cu condi ia de a se asigura calitatea corespunz toare a 
utiliz rii lor, stabilind un echilibru între ele. 
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Ca forme de evaluare a metodelor tradi ionale r mân probele care reprezint  un instrument de 
evaluare proiectat, administrat i, în mod obligatoriu, corectat de propun tor. În elaborarea unei probe scrise 
trebuie s  avem în vedere urm toarele cerin e: 

 stabilirea scopului probei i definirea obiectivelor opera ionale; 
 alegerea tipului de item corespunz tor fiec rui obiectiv; 
 elaborarea adecvat  a schemei de notare; 
 comunicarea i discutarea rezultatelor cu elevii i cu p rin ii acestora; 
 proiectarea unor strategii de ameliorare a dificult ilor constatate. 

Fiecare cadru didactic, indiferent de dificult ile pe care le întâmpin , la clas , în cadrul colectivului 
de elevi sau din diverse cauze trebuie s  con tientizeze c  metodele de evaluare nu pot fi  aplicate decât 
combinate i c  substituirea  sau aplicarea sporadic  au un impact negativ asupra întregului demers didactic, 
implicit asupra elevului.  

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
• Genevieve M., ”De ce i cum evalu m” , Editura Polirom, Ia i, 2000 
• Ionescu, M., Radu I., ”Didactica modern ”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 
  

  

339



 

Aplica ii /platforme care pot fi integrate                                                   
în etapa de evaluare a terapiei logopedice                                                  

(online/tradi ional) 

 

Prof. logoped, Teodora Gabriela Satala 

 
Organizarea procesului educa ional prin intermediul internetului poate fi func ional  atâta timp cât 

activit ile se deruleaz  predictibil, prin intermediul unor platforme educa ionale vialbile. Înv area în 
mediul online nu este una reduc ionist ci, prevede incluziunea tuturor elevilor, valorificînd interesul 
fiec rui elev într-o manier  inivativ . 

Planificarea i preg tirea materialelor pentru activitatea online, trebuie realizat  în fun ie de 
urm toarele criterii: vîrsta copiilor, succesiunea activit ilor, durata activit ii online. 

Pentru organizarea activit ii online pentru copiii pre colari se recomand  utilizarea unor scurte 
secven e video oe care ace tia s  le vizualizeze împreun  cu p rin ii. La aceast  grupa de vârst  activitatea 
online implic  stimularea multisenzorial , copiii vor vizualiza imagini, secven e video, vor imita b t i de 
palme, exerci ii de gimnastic  fonoarticulatorie, jocule e interactive. 

Cu ajutorul unor platforme, cadrul didactic va ob ine r spunsurile tuturor copiilor i va oferi feedback 
imediat. 

Voi prezenta pe scurt câteva dintre ele: 

Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activit i atât interactive, cât i imprimabile. Cele mai multe 
dintre abloane sunt disponibile atât în versiunea interactiv , cât i imprimabil . Cele interactive sunt redate 
pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tablet , telefon sau tabl  interactiv . Pot fi redate 
individual de c tre elevi sau coordonate de profesori. Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau 
desc rcate ca fi ier PDF. Ele pot înso i activit ile interactive sau cele independente. 

C teva tipuri de exerci ii:  

https://wordwall.net/ro/resource/4262184/exerci%c8%9bii-miogimnastic%c4%83 

https://wordwall.net/resource/13337838/diferentiere-s-%c8%99 

https://wordwall.net/resource/4231287/aranjeaz%c4%83-cuvintele-%c3%aen-propozi%c8%9bie 

Learning Apps.org este o aplica ie  conceput  pentru a sprijini procesul de instruire prin metode 
interactive. Modulele/exerci iile (denumite Apps)  existente pot fi integrate direct în con inuturile de 
înv are corespunz toare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi i elaborate online de utilizatori. 
Aplica ia dispune de o variant  a site-ului în limba român , o interfa  româneasc  este în lucru. Categoriile 
încorporeaz  majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai multe limbi, iar tipurile de 
exerci ii care pot fi alc tuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte încruci ate; Jocul Milionarii; Marcheaz  
în text; Quiz cu alegere;  Completeaz  tabel; Quiz cu introducere; Gril  ordonare; Joc-Perechi(Perechi 
imagini); Joc-Perechi(Text/Imagine); Ordonare cu hart ; Ordonare grupe; Ordonare pe imagini; Ordoneaz  
perechi; Puzzle – Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzur toarea; Text spa ii goale; Completeaz  tabel; 
Quiz cu introducere; Audio/Video cu inser ri; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; Mindmap; Scrie i împreun . 
Exerci iile (Apps) se pot alc tui relativ simplu, urmând instruc iunile de pe site. Exist  numeroase modele 
care faciliteaz  crearea acestora într-un timp relativ scurt. 
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LearningApps este un ajutor pentru profesori i pentru elevi. Profesorul are posibilitatea s  structureze 
materialul pe care dore te s -l predea în cel mai bun mod, sau s  se foloseasc  de exerci iile oferite de 
colegi. Pentru elevi, LearningApps ofer  moduri cât mai interactive i atr g toare de însu ire a noilor 
informa ii. Prin intermediul LearningApps elevul va înv a mult mai u or prin descoperire i mai ales prin 
interactivitate.  

C teva tipuri de exerci ii:  

https://learningapps.org/18076514 

https://learningapps.org/2292960 

Platforma Liveworksheets  –  este utilizat  pentru a construi activit i  de înv are,  foi  /c r i  de 
lucru,  care  se  pot efectua  online interactiv,  pentru evaluare,  cu feedback imediat. Ave i posibilitatea s  
v  înregistra i elevii, le crea i conturi, s  le verifica i temele în timp real.  

Elevii pot rezolva/completa fi ele de lucru online i pot trimite r spunsurile profesorului. Acest lucru 
este bun pentru elevi (este motivant), poate fi i distractiv, pentru profesor (economise te timp) i pentru 
mediu (economise te hârtie).) Fi ele Liveworks v  permit s  transforma i foile de lucru tradi ionale 
tip ribile (doc, pdf, jpg ...) în exerci ii interactive online cu autocorec ie, pe care le numim „foi de lucru 
interactive. 

C teva tipuri de exerci ii:  

https://www.liveworksheets.com/ca1754128bz 

https://www.liveworksheets.com/bm1955866js 

https://www.liveworksheets.com/ms1964374eu 
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Evaluarea online la Educa ie Fizic  i Sport 

Prof. Sauciuc Anamaria 

 

 
Evaluarea în educa ie fizic  trebuie în eleas  atât ca o modalitate de control sau m surare obiectiv  a 

nivelului de înv are / consolidare/ perfec ionare a deprinderilor i priceperilor motrice de dezvoltare a 
calit ilor motrice, cât i ca o strategie în formarea motiva iei pentru practicarea sistematic  a exerci iilor 
fizice.  

 
Perioada cu predare online a venit ca o provocare. În continuare am s  v  exemplific cum am 

procedat. 
 
Pentru unitatea de înv are For a, din momentul în care predarea i înv area au fost sus inute doar 

online, exerci iile alese au fost utilizate cu success. Am ales activit i de înv are diferite, fa  de ceea ce 
desf uram la clas  când eram fizic. Am realizat bareme diferite de evaluarea fa  în fa .  

 
Elevii au avut posibilitatea s  aleg  un set de exerci ii din cele puse la dispozi ie si am inut cont de 

vârst  i gen.  
 
Programele au fost flexibile, am comunicat i am oferit sprijin reciproc. Am utilizat aplica ii, jocuri 

i suporturi vizuale pe diferite grupe musculare pentru amblele categorii: fete i b ie i. Ini ial am prezentat 
localizarea anumitor grupe de mu chi, apoi am folosit diferite jocuri în care trebuiau s  identifice o anumit  
zon , dup  care aveau de realizat dou  exerci ii pentru grupe musculare diferite, alese printr-un alt joc 
digital. 

 
Folosind aceste metode am vizat cunoa terea principalelor grupe musculare i am realizat din paretea 

elevilor o con tientizare a efectelor exerci iior pe anumite zone. 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR- 
Intre online i tradi ional 

 
 

SAVA RADUCA IONELA / Prof. înv. pre colar                                        
Gr. nr. 13 Focsani Vrancea 

 
Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i: 

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei, 
 Evaluarea rezultatelor. 
  Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 

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

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. Evaluarea final  intervine la 
sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an colar, ciclu de înv mânt. Se 
realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare global  a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

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

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

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

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

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

O Românie întreag  i, chiar, o planeta întreag  a fost for at  s - i educe copiii online. Cu mari 
eforturi: cu profesori îndemna i s - i reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu p rin i nevoi i în a 
sus ine i partea educativa i cea administrativa a oric rui "cuib", cu elevi care aveau mai nou, coala într-
un laptop sau calculator. 

Tehnologia nu e magie, nu rezolv  nimic f r  noi. Da, trebuie s  munce ti mai mult la început, dar la 
orice început trebuie s  munce ti mai mult. În plus, g sirea echilibrului potrivit între tehnologie i 
pedagogie nu este un lucru u or. Nici în via a real , nici în realizarea episoadelor. 

n cee ace priveste evaluarea online, se schimb , evident, faptul c  nu mai exist  interac iunea 
nemijlocit  i asta influen eaz  toate procesele de înv are, nu doar modul în care facem evaluare formativ . 
Unul dintre factorii care influen eaz  semnificativ înv area este rela ie pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii. Elevii înva  mai bine dac  au o rela ie bun  cu profesorii lor, exist  studii clare care arat  acest 
lucru. Ei bine, acum profesorii trebuie s  se bazeze în mare m sur  pe rela ia pe care au stabilit-o deja cu 
elevii i s  aib  grij  s  nu o piard . Sunt profesori care nu au luat deloc leg tura cu elevii sau au f cut-o 
prin intermediul p rin ilor. În afar  de aspectele legate strict de eficien a unei astfel de abord ri pentru 
eficien a pred rii materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel de rela ie cu elevii. Revenind la 
evaluarea formativ , poate c  ea devine cu atât mai important  în condi iile înv rii online, pentru c  ajut  
la p strarea unei rela ii constante cu elevii, ne ajut  s  tim în permanen  în ce ape se scald . Ca orice 
rela ie, dac  nu o hr ne ti consecvent, se atrofiaz  i dispare, iar apoi este mult, mult mai greu de restabilit. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examina i, etc 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 

Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 
doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oar  a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 
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Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 
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Integrarea evalu rii formative                                                            
în procesul de înv are 

 
 

prof. Sabina Savin 
 
 
 
Evaluarea are la baz  identificarea nivelului la care se afl  elevul raportat la competen ele specifice 

ale fiec rei discipline în scopul optimiz rii înv rii. Ea se realizeaz  permanent, pe parcursul anului colar 
iar instrumentele de evaluare se stabilesc în func ie de vârst  i de particularit ile psihopedagogice ale 
beneficiarilor primari ai educa iei i de specificul fiec rei discipline. Dup  momentul în care se realizeaz  
se pot distinge trei forme de evaluare: ini ial , continu  (formativ ) i final  (sumativ , de bilan ). 

În evaluarea nivelului de performan  al competen elor specifice dobândite de elevi la disciplina 
Matematic  trebuie utilizate preponderent evalu ri formative, al c ror scop principal nu este nota, cât 
observa iile ce se constituie în motiva ii ale acord rii punctajelor (Am acordat punctajul – ce a fost bine; 
nu am acordat punctajul – ce se poate îmbun t i, cum, erori tipice etc) i recomand ri. 

Evaluarea continu  (formativ ) se realizeaz  pe parcursul procesului de instruire i are rolul de a 
indica unde se situeaz  rezultatele par iale fa  de cele finale. Aceasta faciliteaz  i motiveaz  înv area, 
eviden iaz  progresul unui elev sau lacunele i obstacolele în înv are. Feedback-ul furnizat de evaluarea 
formativ  poate fi utilizat imediat pentru ameliorarea rezultatelor înv rii. În cadrul acestui tip de evaluare 
pot fi folosite  verific rile orale, scrise i practice. Ritmicitatea aplic rii evalu rii continue depinde de mai 
mul i factori: num rul de elevi, timpul disponibil, situa ia particular  a fiec rei clase i a fiec rui elev, 
specificul obiectului de studiu etc. Acest tip de evaluare permite elevului s - i remedieze erorile i lacunele 
imediat dup  apari ia ei i înainte de declan area unui proces cumulative, ofer  un feed-back rapid, reglând 
din mers procesul Este orientat  spre ajutorul pedagogic imediat i ofer  posibilitatea trat rii diferen iate 
(I. Cerghit), sesizându-se punctele critice în înv are. 

Printre instrumentele evalu rii formative se num r  observarea sistematic , fi a de lucru înso it  de 
chei de verificare care s  permit  autoevaluare, inter-evaluare,  examinarea oral , autoevaluarea/inter-
evaluarea,  portofoliul,  proiectul. 

   La finalul unit ii de înv are Triunghiul, clasa a VI-a, con inând Inegalit i între elementele 
triunghiului (observate din cazurile de construc ie) i Linii importante în triunghi, studiat  pe parcursul a 
cinci ore, competen ele ce trebuie evaluate sunt: 

1.6. Recunoa terea unor elemente de geometrie plan  asociate no iunii de triunghi. 
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, m suri de unghiuri în contextul geometriei triunghiu-lui. 
3.6. Utilizarea  criteriilor  de  congruen   i  a  propriet ilor  unor  triunghiuri  particulare  pentru d

eterminarea caracteristicilor unei configura ii geometrice. 
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic i figurativ a caracteristicilor triunghiurilor i ale 

liniilor importante în triunghi. 
 5.6. Analizarea unor construc ii geometrice în vederea eviden ierii unor propriet i ale 

triunghiurilor. 
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situa ii date legate de geometria triunghiului, 

rezolvarea problemei ob inute i interpretarea rezultatului. 
Voi exemplifica o activitate realizat  în clas , cu prezen a fizic  a elevilor, care permite evaluarea 

competen elor specifice vizate, elevii având posibilitatea de a demonstra ceea ce tiu ca ansamblu de 
cuno tin e, dar mai ales, ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, competen e). Am decupat din cartoane 
colorate triunghiuri (ascu itunghice, dreptunghice, obtuzunghice, oarecare, isoscele, echilaterale). Elevii, 
grupa i în perechi (am grupat un elev despre care tiam c  i-a format competen ele vizate cu unul care avea 
nevoie de remediere), au primit câte un set de triunghiuri, printre care se aflau i triunghiuri congruente. 
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Au avut drept sarcini s  noteze triunghiurile, s  m soare unghiurile  triunghiurilor, s  marcheze unghiul 
mai  mare, s  scrie m surile g site în interiorul suprafe ei triunghiulare i s  calculeze suma acestora, s  
m soare lungimile laturilor, s  marcheze latura mai mare i s  noteze în interiorul triunghiului perimetrul 
acestuia.  

De asemenea, trebuiau s  traseze c te o în l ime, median , bisectoare, mediatoare, s  specifice tipul 
triunghiului i s  identifice triunghiurile ale c ror unghiuri i laturi sunt congruente. 

 
 
 

Ce am inten ionat?    Evaluarea competen elor vizate de unitatea de înv are, dar i consolidarea i 
remedierea form rii acestor competen e prin lucru în pereche. 
  Realizarea unei activit i practice care s -i atrag . 
  Preg tirea parcurgerii urm toarei unit i de înv are, Congruen a triunghiurilor. 

Ce am ob inut?    Ceea ce mi-am propus: Evaluarea/ consolidarea/remedierea form rii 
competen elor. 
   Reac ii pozitive ale elevilor vizavi de con inutul activit ii. 
   Un feedback corect i eficient menit s  creasc  motiva ia i gradul de implicare. 
   La finalul activit ii am eviden iat, de la grupe diferite, perechi de triunghiuri 
congruente pe care le voi folosi în activitatea urm toare de predare. 

Ce reac ii au avut 
elevii (pozitive, 
negative)? 

  Copiii au reac ionat pozitiv, s-au implicat în activitate, i-au împ r it sarcinile de 
lucru, au reu it s  le îndeplineasc  în timpul alocat. 

Ce feedback am oferit 
elevilor? 

  Am apreciat activitatea lor, gradul de implicare, am corectat unele dintre liniile 
importante trasate gre it. 
  La finalul activit ii, am prezentat un PPT cu rezolvarea sarcinilor primte, punând 
în eviden  gre elile tipice, dar i rezultatele importante.  
  Elevii au primit ca tem  pentru acas  acelea i sarcini, dar pe care s  le 
îndeplineasc  corect individual. 

Ce îmi propun pentru 
data urm toare? 

   Voi pleca în formarea competen elor de la urm toarea unitate de înv are de la 
rezultatele ob inute în aceast  activitate. 

  
Activitatea propus  m-a ajutat s  consiliez i s  încurajez demersurile întreprinse de elevi, s  îi 

determin pe ace tia s  î i autoevalueze activitatea i progresul, s  discute despre dificult ile întâmpinate. 
Metodele interactive de evaluare încurajeaz  transferul de cuno tin e, capacit i, accentueaz  

caracterul practic/aplicativ al înv rii i apropierea între discursul teoretic i experien a de via  a elevilor.  
 

Bibliografie: 

https://formare.educred.ro  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar –                                                
între online i tradi ional 

 

Profesor în înv mântul primar, Savu Anastasia 
 
 
 

coala online a venit ca o solu ie la situa ia problematic  cu care ne confrunt m de mai bine de un an 
de zile. Astfel c , a devenit o provocare pentru to i cei implica i în procesul educa ional. Atât cadrele 
didactice cât i elevii, au fost nevoi i s  se mobilizeze pentru ca coala s  continuie i de acas .  

Îns , dac  pentru procesul de predare în mediul online s-au g sit solu ii foarte benefice i atractive 
pentru elevi, procesul de evaluare s-a desf urat foarte greu. Lipsa interac iunii cu clasa, imposibilitatea 
urm ririi modului în care elevii î i iau noti e, administrarea dificil   a probelor de evaluare, au constituit 
aspecte importante care au trebuit regândite astfel încât acestea s  fie cât mai eficiente în procesul de 
predare-înv are-evaluare. 

Conform Legii Educa iei Na ionale (Legea 1/2011), scopul evalu rii este acela de a orienta i de a 
optimiza înv area. Toate evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare 
disciplin  de studiu. Acestea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza 
planurilor individuale de înv are. Rezultatele evalu rii se exprim , prin calificative, în înv mântul 
primar.1 

 „În ansamblu, evaluarea este un proces complex care presupune compararea rezultatelor activit ii 
instructiv educative cu obiectivele planificate (evaluarea calit ii), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficien ei) sau cu rezultatele anterioare ( evaluarea progresului)” 2 

În literatura de specialitate (Potolea & Manolescu, 2011, p.43) apar mai multe tipuri de metode i 
instrumente de evaluare a performan elor colare. Aceste metode de evaluare pot fi clasificate din punct de 
vedere istoric astfel:  

1. Metode tradi ionale de evaluare: probele orale; probele scrise; probele practice; testul docimologic. 
2. Metode alternative: portofoliul; proiectul; investiga ia; autoevaluarea i interevaluarea; observarea 

sistematic  a comportamentului elevilor.3 
Prin prob  de evaluare se în elege orice instrument proiectat, administrat elevilor i mai apoi corectat 

de c tre cadrul didactic. Metodele tradi ionale de evaluare au primit aceast  denumire deoarece sunt cele 
mai folosite în practica didactic . 

Probele scrise sunt prezentate elevilor sub form  de lucr ri scrise de tipul: lucr ri de control, temele 
de realizat acas , lucr ri la sfâr itul unui semestru sau ciclu de înv are, sarcini de rezolvat individual. Prin 
evaluare oral  se în elege o conversa ie ce are loc între cadrul didactic i elev, în urma c reia se urm re te 
identificarea calit ii i respectiv cantit ii i de informa ie acumulat  de elev în urma parcurgerii procesului 
de înv are. Proba practic  de evaluare reprezint  o leg tur  între ”a ti” i ”a face” sau „savoir” i „savoir 
faire”. Testul docimologic este  o ramur  a probelor scrise, format dintr-un ansambul de itemi (sarcini de 
lucru), care ajut  la identificarea gradului de însu ire a cuno tin elor de c tre elevi, dar i m sura în care 
elevii pot utiliza informa iile în diverse contexte. 

Toate aceste metode de evaluare au fost utilizate i în mediul online,  prin intermediul platformelor 
i aplica ilor utilizate, unde elevii pot fi evalua i sincron i asincron. Exemple de platforme, instrumente i 

1 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-primary-education-38_ro 
2 Ungureanu, A., (2003) Metodica studierii Limbii i literaturii române –  înv mânt primar, Ia i: Editura ASS,  p, 264  

3 Potolea, D., Neac u. I., Manolescu, M., (2011). Metodologia evalu rii realiz rilor colare ale elevilor. Ghid metodologic 
general, Bucure ti: Editura ERC PRESS, p.43. 
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aplica ii folosite în evaluarea online: Google Clasroom, Google Jambord, Google Forms, Quizizz, 
Wordwall, Kahoot, LearningApps,  Liveworksheets, .a. 

De asemenea, metodele alternative de evaluare au fost i ele valorificate în mediul online, elevii având 
la dispozi ie spa iul de stocare din Google Drive pentru înc rcarea proiectelor i a portfoliilor realizate 
pentru anumite discipline. 

În concluzie, exist  o multitudine de metode de evaluare ce pot fi folosite în practic  dar trebuie s  le 
select m pe cele care presupun un mod eficient de atingere a obiectivelor propuse. 
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Practici i provoc ri ale evalu rii online 

Profesor – educator, S vulescu Monica Elena                                               
Centrul colar pentru educa ie incluziv , Bra ov 

 

  

Rezumat: Articolul prezint  abordarea teoretic  a componentei - evaluarea didactic  în mediul online 
din perspectiva bunelor practici ce se impun  i care scot acest element important de sub inciden a 
supraînc rc rii, câteodat  prezent   în evaluarea rezultatelor colare i academice.  

 
“Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 

datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., 1997).  

Pornind de la aceast  definire a procesului de evaluare pot fi subliniate unele valen e ale evalu rii: - 
aprecierea unor tr s turi, caracteristici sau componente prin raportare la o scal  de m surare clar definit ; 
- un proces de evaluare se poate realiza în momentul în care îi este stabilit scopul, în func ie de acesta fiind 
proiectate apoi obiectivele, selectate procedurile i construite instrumentele. Fa  de modelul tradi ional  al 
evalu rii, care pune în coresponden  în mare parte m surarea i aprecierea, evaluarea online î i propune i 
tinde s  acopere toate componentele i anume: verificarea, m surarea, semnificarea i argumentarea. 

Principalele provoc ri ale evalu rii în înv rea online sunt varietatea metodelor de evaluare i 
clarificarea instruc iunilor. 

Pandemia global   are consecin e asupra înv mântului preuniversitar, care va fi oferit pe scar  larg  
online începând cu  anul 2020. Acest context f r  precedent de predare i evaluare online nu este lipsit de 
provoc ri. Dintre acestea, dou  ne atrag aten ia. Primul se refer  la riscul ca profesorii, preocupa i s - i 
evalueze corect elevii, s  solicite mai mult  activitate de evaluare decât au nevoie de obicei. Într-adev r, se 
pare c  „proliferarea evalu rilor a fost observat  în contextul evalu rii online, de unde riscul de 
suprasolicitare a personalului i resentimentele elevilor ”(Nizet, Leroux, Deaudelin, Béland i Goulet, 2016, 
p.3). În al doilea rând, potrivit Detroz, Malay i Crahay (2020, p.104), contextul actual de pandemie ar 
putea face „mai dificil pentru elevi s  ob in  informa ii informale de la profesori sau colegi”, ceea ce le-ar 
putea limita în elegerea a tept rilor cu privire la sarcinile de evaluare.  

Combina ia dintre aceste dou  provoc ri atrage deasemeni aten ia asupra: num rului de sarcini de 
evaluare versus varietatea de sarcini.  

Nu este de a teptat ca num rul de sarcini de evaluare s  creasc , deoarece cursul este oferit online. 
Riscurile supraînc rc rii de munc  sunt foarte reale pentru profesorii care nu numai c  vor trebui s  dedice 
mai mult timp preg tirii orelor online, ci i corect rii temelor i oferirii de feedback elevilor.   

Dac  to i profesorii, adopt  aceast  practic , elevii vor fi rapid cople i i de cantitatea de sarcini de 
evaluare care ar putea ajuta la sc derea motiva iei lor i poate chiar s -i încurajeze s  tri eze (Ellahi et al., 
2013). 

Se impune ca alegerea sarcinilor trebuie s  fie în concordan  cu obiectivele disciplinei. Astfel, s-ar 
putea s  nu fie de dorit s  se limiteze la a solicita doar teme scrise care vor fi trimise de c tre elevi pe site-
ul cursului, dac  obiectivele cursului necesit  o varietate de abilit i.  
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Într-un studiu al p r ilor interesate implicate în educa ia online la Universitatea din Sherbrooke, Nizet 
i colegii s i (2016) au identificat cinci metode de evaluare adoptate în diferite grade de profesori pentru 

educa ia online: 1) chestionare i examene (5%); 2) lucrare scris  (18,5%); 3) demonstrarea aptitudinilor 
(61,5%); 4) participare (5%); 5) colaborare (10%). În categoria demonstra ii de abilit i g sim sarcini 
precum studii de caz, prezent ri, simul ri, proiecte etc. Lucr rile scrise includ analiza textului, întreb ri 
eseu, rezumate, tabele de completat etc. Activit i de participare precum forumuri de discu ii sau întreb ri 
frecvente sunt, de asemenea, oferite elevilor, precum i sarcini de colaborare precum ateliere, lucru în 
echip , coevaluare etc.  

Din acest studiu reiese o avertizare: indiferent de sarcinile de evaluare care vor fi re inute, „claritatea 
mesajelor adresate studen ilor este, potrivit mai multor participan i, o problem  cheie în comunicarea non-
fa  în fa . „(Nizet et al., 2016, p.18) 

Indiferent dac  predarea se desf oar  fa  în fa  sau online, sarcinile de evaluare trebuie s  fie 
înso ite de instruc iuni clare i precise pentru a ghida în mod corespunz tor studen ii cu privire la cerin ele 
fiec ruia. Într-un context de predare online, claritatea i completitudinea instruc iunilor devin i mai 
importante, deoarece rela ia dintre profesor i studen ii s i poate s  nu fie la fel de u or de stabilit, iar gradul 
de interac iune ar putea fi mai mic între profesor-studenti i între elev-studenti. 

Astfel, se sugereaz  formularea instruc iunilor cu respectarea principiului transparen ei care este 
opera ionalizat în exhaustivitatea i claritatea instruc iunilor. Prin urmare, elevului trebuie s  i se pun  la 
dispozi ie toate elementele de care va avea nevoie pentru a îndeplini sarcina solicitat . 

De exemplu, elevul ar trebui s  încorporeze grafic  în munca sa? Câte articole sunt necesare pentru 
a scrie rezumatul? Aceste articole ar trebui s  fie tiin ifice, recente? Aceste informa ii trebuie s  fac  parte 
din instruc iuni. Claritatea instruc iunilor este de asemenea esen ial  i în acest sens, Gérard i Roegiers 
(2009) insist  asupra faptului c  dificultatea elevului de a îndeplini sarcina solicitat  nu trebuie legat  de 
lipsa de competen  ci de lipsa de în elegere a instruc iunilor.  

Este de dorit utilizarea unui vocabular simplu, propozi ii scurte i clare pentru a formula instruc iuni. 
Bazându-se pe opera lui Zakhartchouk (1999, 2004), Leblanc i Guillemette (2014) definesc patru tipuri de 
instruc iuni. Instruc iuni pentru specificarea sarcinii de îndeplinit (instruc iuni de obiectiv), instruc iuni 
privind modul de realizare (instruc iuni-proceduri), instruc iuni pentru a eviden ia anumite specificit i ale 
sarcinii (instruc iuni de ghidare) i instruc iuni care specific  evaluarea criteriilor (criterii-orient ri) în 
conform cerin elor profesorului.   

Adesea, în sarcinile de evaluare, se aplic  toate aceste linii directoare. Eforturile depuse pentru a se 
asigura c  sunt prezentate instruc iuni clare i cuprinz toare au un scop comun, „de a plasa elevul în cele 
mai bune condi ii posibile pentru a îndeplini o sarcin .” (Laforge, 2001, p. 156) subliniaz  c , la 
transformarea unui curs fa  în fa  într-un curs la distan , mai mul i profesori tind s  doreasc  s  
înmul easc  sarcinile de evaluare.â 

Cu toate acestea, exist  riscul de a suprasolicita atât profesorul, cât i elevii.  

Mai degrab  decât cre terea num rului de evalu ri, pentru a fi în concordan  cu obiectivele unui 
curs, este avantajoas  oferirea a diverse tipuri de sarcini ca de ex: studii de caz, prezent ri, proiecte analiza 
textului, sintez  etc. 

Prin urmare, formularea instruc iunilor trebuie f cut   în mod transparent, cuprinz tor i clar. Se ofer  
elevului toate elementele de care vor avea nevoie pentru a finaliza sarcina solicitat .Pentru a formula 
instruc iunile se recomand   prezentarea în mod clar a sarcinii, a modului de îndeplinire a sarcinii, 
eviden ierea anumitor specificit i ale sarcinii i precizarea  criteriilor de evaluare. 

 În concluzie, putem men iona c  respectarea acestor cerin e pe lang  cele legate de proiectare i 
elaborare a probelor evaluative va scoate de sub inciden a supraînc rcarii actul evaluativ, fapt indispensabil 
pentru calitatea serviciilor sistemului educa ional online. 

 

Referin e bibliografice: 
Stoica, A.; Mustea , S., Evaluarea rezultatelor colare. Ghid metodologic, Chi in u, 1997  

351



Cosovan, O.; Cartaleanu, T., Evaluarea în cheia dezvolt rii gîndirii critice. Înv mînt universitar i 
preuniversitar, C.E. PRO DIDACTICA, Chi in u, 2005.  

 

  

352



 
EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Prof. înv. primar SCHMIDT LUCIA                                                      
coala Primar  Nr. 1 Inand, Bihor 

 
Procesul instructiv-educativ este un sistem complex i dinamic, deliberat proiectat i structurat, 

alc tuit din componente independente, care func ioneaz  în mod armonios pentru a atinge anumite obiective 
instructiv-educative, potrivit teoriei analizei sistematice. Ca oricare alt sistem, i înv mântul are o 
structur  cu caracter secven ial i programat. 

Evaluarea, o component  esen ial  a procesului de înv mânt, furnizeaz  informa ii atât despre 
calitatea i func ionalitatea acestuia, în ansamblul s u, cât despre componente sale – mijloace, metode, 
forme de organizare, con inut, caracteristicile agen ilor implica i în desf urarea lui etc. 

Asigurând realizarea feed-back-ului, a conexiunii inverse între receptorul i transmi torul mesajului 
didactic, aceste informa ii –sunt absolut necesare pentru reglarea, autoreglarea i ameliorarea activit ii de 
predare-înv are. Esen a evalu rii rezid  tocmai în cunoa terea, de c tre educator i al i factori responsabili, 
a rezultatelor activit ii colare în vederea amelior rii i perfec ion rii sale în etapele urm toare. Factorii 
implica i pot interveni, prin intermediul regl rii sau autoregl rii (m suri de corectare întreprinse de 
propun tor), pentru îmbog irea desf ur rii sale. 

În perioada actual , marcat  de schimb ri i incertitudini , procesul instructiv-educativ a suferit 
transform ri la nivelul tuturor componentelor sale. coala online a presupus nu doar predarea unor 
cuno tin e în mediul online, ci adaptarea cadrului didactic la un mod diferit de a furniza con inuturi, de a 
dirija înv area elevilor de la distan , dar mai ales de a g si metode i mijloace de evaluare care s -i ofere 
un feedback autentic cu un puternic rol reglatoe a întregii activit i pe care o desf oar .  Astfel, importan a 
evalu rii a crescut continuu pentru c  prin evaluare m sur m eficien a pred rii i înv rii, constat m 
succesul sau insuccesul în procesului instructiv-educativ.  Perioada pandemiei a accentuat faptul c  rolul 
major al colii este cel formativ, i nu cel informativ, iar rolul cadrului didactic a fost acela de ghid-mentor 
care pune la dispozi ia elevului multiple forme i surse de înv are.  

Metodele clasice de evaluare au trebuit adaptate unor noi cerin e i forme: testele de evaluare 
sumativ  au devenit, în perioada înv rii online,  teste tip chestionar sau teste de evaluare care au îmbinat 
tipuri de itemi care necesitau utilizarea tehnologiei. Platforme precum Google Classroom, Liveworksheets, 
Kahoot, Wordwall etc. sunt deja bine cunoscute i utilizate de c tre elevi i profesori. 

 Provocarea pentru profesori a avut, din punctul meu de vedere, mai multe dimensiuni: 
 - adaptarea con inutului ce urma a fi evaluat la capacitatea i posibilitatea elevului de a utiliza 

anumite platforme online de înv are-evaluare; 
- formularea unor itemi varia i, într-o form  cât mai uzual  au permis  un grad mare de independen  

a elevului în fa a sarcinii de lucru i au condus la o cât mai bun  reflectare a nivelului în care elevul a 
ob inut sau nu,  competen ele testate; 

- dinamica evalu rii a fost schimbat , întregul proces de predare-înv are-evaluare s-a desf urat dup  
principiul bulg relui de z pad , predarea i înv area au c p tat o dimensiune profund interactiv , deoarece 
cadrul didactic putea astfel men ine aten ia i concentrarea elevului pe acestea prin implicare, iar evaluarea 
a c p tat rolul de „oglind ” asupra activit ii depuse de profesor i elev. 

- evaluarea a avut o ritmicitate mai mare determinat  de nevoia de a confirma nivelul de preg tire al 
elevilor în online i de faptul c  era premisa secven elor de înv are urm toare, care au suferit modific ri i 
adapt ri impuse de rezultatele evalu rii. 

Pentru clasele primare, înv mântul online a fost cu adev rat eficient acolo unde, înv torul a avut 
disponibilitatea real  de a fi un autodidact, de a da dovad  de creativitate i a tiut îmbina aspectul primitor 
al lec iilor, pres rat cu filmule e educative, exerci ii-joc, concursuri de citit, socotit etc. Evaluarea a fost 
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perceput  de elevii mei nu ca un test stresant, cum se întâmpl  adesea la coal , ci ca pe ceva nou i 
surprinz tor. 

În concluzie, putem spune c , metodele moderne de evaluare ( om lementare) folosite adecvat în 
a tul dida ti , du  la efi ientizarea evalu rii i re terea motiva iei entru înv are fiind în benefi iul 
o iilor, în reg tirea lor entru eta ele viitoare, în diminuarea anxiet ii din timpul examin rilor. li area 

lor determin  soli itarea me anismelor gândirii, inteligen ei, imagina iei i reativit ii. le sunt mijloa e 
rin are se formeaz  i se dezvolt  ri e erile, de rinderile i a a it ile elevilor de a folosi roadele 
unoa terii, transformând e teriorul în fa ilit i interioare, formându- i ara terul i dezvoltându- i 
ersonalitatea. În nse in , r esele de evaluare îns es  ermanent a tivitatea de înv mânt i sunt 

menite s  ndu , în final, la îmbun t irea a estuia. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
Între online i tradi ional 

Prof. Înv. Primar, Scîntei Emilia 
 
 

 
Utilizarea metodelor interactive de predar -înv are- în activitatea didactic  contribuie la 

îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ i o real  valoare 
activ-formativ  asupra personalit ii elevului. Prin m iestria i priceperea de care d  dovad , profesorul 
poate dezvolta creativitatea la elevi, dar poate ajunge i la o autostimulare a creativit ii. 

Modul de înv are tradi ional a devenit greu de gestionat în comparative cu înv mântul bazat pe 
resursele Web. Putem spune ca acest tip de resurse reprezint  de fapt noile c r i ale epocii moderne. Web 
site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care faciliteaza procesul de predare/ înv are i nu numai. 
Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care faciliteaz  procesul de înv are. Web-ul 
asigur  elevilor i cadrelor didactice acces la informa iile tiin ifice actuale incluse în baze de date, muzee, 
biblioteci online, etc.  

Elevii experimenteaz  în direct explor ri tiin ifice i interac ioneaz  cu cercet tori din teren, care 
pot s  le ofere explica ii i s  îi ghideze în propriile lor c ut ri. Înv torii/profesorii i elevii pot comunica 
idei i pot schimba resurse prin e-mail, chat i video-conferin e. Cadrele didactice pot organiza excursii 
virtuale în centrele de cercetare, muzee de tiin e sau de art , locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu 
le-ar putea cunoa te. Web-ul constituie totodat  locul în care elevii î i pot publica lucr rile lor online pentru 
ca al i elevi sau profesori s  le citeasc  i s  le r spund . 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate înv a de acas  f r  a mai fi nevoie de deplasarea c tre o 
institu ie de înv mânt i f r  a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se 
pot c uta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire 
de modalitatea clasic  de predare în care aveam prezentat  doar opinia profesorului de curs). Educa ia cu 
ajutorul calculatorului se nume te CBT (Computer Based Training). 

CBT (Computer Based Training) sau educa ia cu ajutorul calculatorului este mult mai eficient  decât 
modalitatea clasic  de predare, elevii având acces la mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu spre 
deosebire de metodele tradi ionale de predare în care aveau prezent  mai mult opinia profesorului. 

Clasa este acum un mediu virtual de înv are, iar aceasta nu mai este  determinat  de timp i spa iu. 
Lec iile on-line pot prezenta acela i con inut i pot fi dezb tute la fel ca i lec iile „conven ionale”. 
Avantajul este îns  faptul c  aceste lec ii pot fi accesate oricând i oriunde. În condi iile unei motiva ii 
suficiente, orice elev care are acces la un calculator poate ob ine o educatie cel putin egal  cu unul care 
beneficiaz  de un program tradi ional. 

Înv mântul bazat pe resurse Web prezint  numeroase avantaje fa  de înv mântul tradi ional. 
Elevii î i pot alege domeniile de cunoa tere, î i pot urm ri propriile interese i pot accesa informa iile la 
propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sal  de clas , programul fiind mult mai flexibil. Elevii 
pot accelera procesul de înv are sau îl pot încetini. De asemenea, acest tip de înv are permite atât elevilor, 
cât i profesorilor s  interac ioneze într-o comunitate on-line far  a fi prezen i în acela i loc sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informa ii procesate cu aten ie, f r  a mai fi implica i 
emo ional. Spre exemplu, într-o discutie on-line, elevii introverti i tind s  fie mai activi, din mai multe 
motive. În mediul virtual, inhibi ia cauzat  de aspectul fizic este diminuat . Astfel, elevii au mai mult timp 
pentru dezvoltarea cognitiv , pentru adaptarea, corectarea i prezentarea ideilor.   

Acest tip de înv mânt permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 
externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio i video în clasa sa virtual .  Astfel, elevul devine un 
„coautator de cunoastere, mai degrab  decât un depozit” (Freire, 1970). 
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Evaluarea in online 

Prof. Eleonora Scinteie                                                                  
Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu”                                             

Scoala Gimnaziala de Arte „N. N. Tonitza” Barlad 

Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o provocare obi nuit . Tot ceea 
ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura de proces 
educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul online i am f cut 
cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  exista un control asupra lacunelor in procesul de înv are, atuncise pot 
ajusta lec iile pentru a viza respectivele lacune. Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi 
de natur  formativ  sau sumativ . 

Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile de pe 
platform  pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are 
al elevilor lor.  

Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul 
unei unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. 

Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele lor. În 
termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i cadrul 
didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, dac  
se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe 
email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit 
pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu suces.  

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. 

Unele din aceste instrumente in procesul de invatare- evaluare sunt: Google meet, Zoom- se poate 
ini ia un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de c tre elevi 
diferi i, de exemplu - Miro, o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz  i colaboreaz  în diferite formate 
- Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc -Google Classroom, 
se poate discuta cu elevii, - Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri 
scurte, to i elevii pot vedea toate r spunsurile date , -Google Forms permite conceperea unor formulare care 
pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i 
pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe 
variante de r spuns. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau 
nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
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relua testul, - Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, WhatsApp 
pentru dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc 
sau se poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul poate face un 
screenshot al ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii etc 
Un bun început ar putea fi folosirea aplica iei Plickers– un instrument interactiv i totodat , o modalitate 
versatil  de a crea teste de tip gril  i adev rat/ fals pentru elevii din ciclul primar i gimnazial.  

Aplica ia are o interfa  extrem de prietenoas , tocmai prin simplitate i u urin a cu care i un cadru 
didactic mai pu in experimentat poate s  creeze o clas  (prin introducerea numelui elevilor), un test. 
Profesorul are posibilitatea s - i formuleze întreb rile, num rul de r spunsuri, tipul de r spunsuri, poate 
ad uga imagini pe baza c rora va formula întreb rile. Elevii nu au nevoie de lucrare scris , deoarece 
aplica ia permite proiectarea (cu ajutorul unui videoproiector) intreb rilor i a variantelor de r spuns, 
ace tia r spunzând doar prin ridicarea unui card (unic prin form  i personalizat) ce este oferit gratuit de 
aplica ia Plickers. 

Se spune c  cel mai bun instrument de evaluare este cel pe care profesorii îl vor folosi obtinand 
rezultatele cele mai bune. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Educatoare, Scripcaru Mihaela 

 
 

”Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin !” (R. Ausubel, 1981) 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. Prin urmare, predarea se justific  numai dac  genereaz  înv are, dac  
îi motiveaz  pe elevi i îi implic  în efortul de înv are, obiectivele acesteia i modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele înv rii. Spre deosebire de perspectiva clasic  a înv mântului, ce avea în centrul 
procesului, actul pred rii, în concep ia modern , accentul se pune pe func iile înv rii, participarea 
elevilor/ pre colarilor în dobândirea cuno tin elor i formarea de priceperi i deprinderi.  

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai 
mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  elevii / pre colarii, îi 
ajut  s  con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i 
evalueaz  propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea 
lec iilor, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate. De i apare ca instrument de transformare a înv rii 
i pred rii, evaluarea se modeleaz , la rândul s u în raport cu cerin ele acestora. 

Dincolo de aspectul exterior al actului evalu rii, trebuie v zut  i dinamica psihologic  pe care acesta 
o antreneaz . „A evalua înseamn  a da un verdict”, acesta provocând copiilor compara ii, judec ri, tr iri, 
atitudini ce devin factori emo ionali cu efecte stimulative sau blocante, în func ie de caz, pentru 
performan . Potrivit cercet rilor de specialitate, evaluarea implic  anumite tipuri de comportamente, atât 
din partea educatoarei, cât i din partea pre colarului.  

În ceea ce prive te educatoarea, aceasta nu trebuie s  sanc ioneze pre colarul, ci s  semnaleze erorile 
i s -l incite la corectarea lor. Nu trebuie luat în considerare numai produsul înv rii, ci i drumul parcurs 

de pre colar în înv area cuno tin elor. Pre colarul, la rândul s u, prin intermediul evalu rii, î i învinge 
dificult ile, î i formeaz  controlul i autocontrolul în ceea ce prive te autoperfec ionarea.  

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbrac , trebuie s  respecte anumite norme 
pedagogice: 

 s  fie echitabil ;  
 s  exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse;  
  s  fie motivant ;  
  s  utilizeze mijloacele adecvate; 
  s  nu fie stresant  pentru pre colari;  
  s  fie complet ; 
  s  fie baza regl rii continue a procesului de înv mânt; - s  se realizeze prin diferite procedee. 

(Dumitru Popovici – „ Solu ii noi la probleme controversate”) 
Procesul evalu rii nu se încheie odat  cu m surarea rezultatelor, ci continu  cu aprecierea, 

înregistrarea acestora, i cu adoptarea deciziilor ameliorative. Evaluarea are drept scop m surarea i 
aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional, îns  
urm re te i aspectele formative ale activit ii educatoarei. Datele ob inute sunt prelucrate în scopul de a 
desprinde concluzii utile despre activitatea desf urat . Numai prin m surare, rezultatele pre colarilor nu 
au o semnifica ie anume. Acestea cap t  semnifica ie în urma aprecierii, act ce presupune raportarea la un 
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sistem de valori, la anumite criterii. Rezultatele pre colarilor pot fi apreciate în urm toarele moduri: 
apreciere verbal, notarea prin culori. 

 Aprecierea verbal  se realizeaz  prin intermediul limbajului verbal i cuprinde o gam  variat  de 
exprim ri valorice (laud , acord, dezacord, corect, etc.). Acest mod de apreciere nu este prea exact, îns , 
prin mesajele evaluative, poate impulsiona copiii pentru activit ile viitoare. 

 Notarea prin culori În înv mântul pre colar nu se dau note, astfel notarea numeric  a rezultatelor 
copiilor nu poate avea rol de clasificare. Notarea prin culori este un sistem foarte vechi, se folose te mai 
ales în înv mântul pre colar sub forma unor simboluri (stelu e, buline, flori, inimioare etc.) de diferite 
culori. Fiecare simbol indic  gradul de apropiere sau discrepan a dintre rezultatele a teptate i cele ob inute.  
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DESPRE ÎNV AREA DIGITAL  I ONLINE                                            
ÎN VREMURI DE PANDEMIE 

Prof. Ing. dic Alexandra Felicia 
 
 

 
Educa ia este în centrul aten iei în plan mondial, acum, mai mult ca niciodat . Cu colile închise din 

martie i decizia de a nu le redeschide pentru anul colar în curs, ne-am reg sit cu to ii într-o conjunctur  
f r  precedent. Pandemia de Covid 19 a închis colile din 194 de t ri, cel pu in 1.59 miliarde de elevi i 63 
milioane de profesori au fost afecta i de lockdown. 

Cadrele didactice au început treptat s  abordeze educa ia altfel, online. Din sala de clas , de la tabl , 
catedr , din banc  profesori i elevi se reg sesc în fa a ecranelor. F r  preg tire, deopotriv , profesori, 
p rin i, copii, adolescen i se confrunt  cu o provocare imens , dar i o oportunitate fantastic  de a continua 
înv area. 

Pandemia de Covid 19 a dus la o schimbare dramatic  în educa ie prin abordarea pred rii la distan , 
în mod excep ional i pe o scar  nea teptat de larg , înv area online. Mediul de business, în mod special, 
a oferit alternative deja testate i utilizate de ani buni, platformele de video conferin , acele meeting-uri de 
afacerii live, overseas. 

Câteva clarific ri cu privire la noii termeni folosi i în rela ie cu educa ia, predarea, înv area sau de 
ce nu trebuie s  fim reticen i cu privire la educa ia digital : 

 
Ce este înv area online? 
Înv area online presupune folosirea conexiunii la internet i o platform  de video conferin  – 

sincron , care transmite audio/video în timp real (pot fi webinare, cursuri online, conferin e). Predarea 
online se face urmând metodologia i un anumit curriculum vizat. Predarea online se poate realiza pe 
platforme digitale, interactive sau utilizând materiale/resurse în format electronic/digital- docs, power 
point, pdf, materiale audio, video, youtube etc 

 
Ce este înv area virtual ? 
Con inutul înv rii poate fi livrat prin internet, mail, applica ii cu cod de acces. Înv area poate avea 

loc în cadrul institu iei sau la distan . Folose te computerul ca instrument de acces la con inut. Înv area 
poate fi indvidualizat , în ritm propriu sau prin integrarea într-o clas  digital /virtual  dintr-o institu ie 
aflat  la distan  

Elevilor li se permite accesul la o anumit  platform  online/curs în format electronic oricând. 
Elevii pot interac iona cu al i participan i, dar cu profesorii online sau prin intermediul clasei digitale, 

care are un stream-o sec iune cu instruc iuni, întreb ri, r spunsuri i comentarii. Clasele digitale pot fi la 
fel de interactive ca i cele face to face/in person, notific rile de new entry/comentarii noi se primesc 
aproape în timp real. 

 
Ce este înv area digital  sau e-learning? 
E-learning utilizeaz  intrumente digitale pentru predare i înv are, tehnologia facilitând întreg 

procesul. E-learning (predare+înv are) se poate aplica atât face to face/in person, cât i online. În sala de 
clas , e-learning se realizeaz  prin table digitale, interactive, whiteboard cu proiector i/sau 
computere/tablete. Elevii pot sau nu avea acces la con inutul predat în afara clasei, orelor online. 

 
Ce este înv area la distan ? 
Poate fi online sau are loc prin achizi ionarea cursurilor în format fizic sau digital. 
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Ce este Blended Learning? 
Blended learning este o combina ie între înv area în clas , la coal  i înv area virtual . Are 

avantajul c  poate fi individualizat  în func ie de nevoile fiec rui elev în parte. 
Atât înv area la distan , cât i cea digitalizat  au fost abordate, pe o scar  mult mai mic , desigur, 

i înainte de pandemie. În ciuda provoc rilor, în fa a c rora ne-am aflat i cu care înc  trebuie s  ne 
confrunt m odat  cu începerea unui nou an colar, de data aceasta în plin  pandemie, trebuie s  recunoastem 
c  toat  aceast  perioad  deschide noi oportunit i de implementare a unor noi paradigme, g sirea unor noi 
metodologii pentru o educa ie mai flexibil , poate mai modern , abordând sistematic digitalizarea înv rii. 

Înv area digital  se poate realiza i la clas , dar, cu siguran , aduce rezultate mult mai bune în 
predarea online. Prin urmare, cel mai mare beneficiu al acestei crize globale poate fi digitalizarea educa iei. 
Mai mult ca oricând am realizat necesitatea dezvolt rii competen elor digitale în mediul academic, dar i 
capacitatea de a ne adapta, a g si solu ii i de înv a în permanen . 

Privind în trecut, în istoria omenirii, m  gândesc la primele c r i tip rite la scar  larg … acelea erau 
foarte scumpe, doar cei privilegia i i le puteau permite. Îns , treptat, de la tip rirea c r ilor religioase 
(c lug rii erau printre pu inii oameni cu carte i primii profesori) s-a ajuns la tip rirea manualelor colare 
i alfabetizarea în mas . Acesta a fost scopul m re . Acum, marea provocare este alfabetizarea digital . 

De acum, educa ia digital  nu mai poate fi oprit . 
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Evaluarea tradi ional  

Prof. Înv. Primar: Secelean Alexandra Elena                                               
coala Gimnazial  Nr. 4 ,,Fra ii Popeea,, S cele, jud. Bra ov 

 

 

Evaluarea a devenit în ultimii ani, i va deveni din ce în ce mai mult, una dintre problemele majore 

în educa ie i înv mânt. În centrul multor dezbateri care vizeaz  educa ia ast zi se afl  evaluarea. 

Teoria i practica pedagogic  propun astazi o multitudine de abordari ale evalu rii colare, a c ror 

analiz  scoate în eviden  transform ri importante  ale conceperii i punerii în practic   a acestui demers.  

Evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. 

Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem 

înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. 

Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 

educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 

rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 

activitate de înv are sistematic . Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cuno tin elor 

asimilate i rareori pe capacit i, aptitudini, competen e, descurajând formarea i dezvoltarea la elevi a unor 

abilit i i aptitudini creative. 

Concluzia general  este c  la ora actual , dar mai ales în perspectiv   evaluarea intereseaz  din ce în 

ce mai mult  din punctul de vedere al  procesualit ii sale, al func ion rii i al rolurilor  pe care le joac  

diferi i actori. Demersul evaluativ trebuie s  fie centrat tot mai mult pe înv area de c tre elev, pe procesele 

cognitive ale acestuia , pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii.  

Din perspectiva acestor idei, evaluarea colar  trebuie s  devin  dinamic , centrat  pe procesele 

mentale ale elevului, s  favorizeze autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  tradi ionala concep ie static , 

bazat  pe control, examinare, sanc iune. Numai în acest fel se poate ajunge la ,,înv area asistat  de 

evaluare”- deziderat promovat cu insisten  la ora actual . 

Bibliografie:  

Dan Potolea, Ioan Neac u, Romi  B. Iucu, Ion-Ovidiu Pâni oar   ,,Preg tirea psihopedagogic ,,  
Polirom 2008. 
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EVALUAREA ONLINE 

 

Secui Adina - Lorena                                                                   
coala Gimnazial  nr. 1 Ciumeghiu 

 
 
„S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se adapteze.”  
                                                                                                Maria Montessori 

 
 
Inova ia în procesul de educa ie, atât online, cât i fizic, const  în preocuparea cadrelor didactice de 

a g si metode, solu ii ingenioase care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim 
plan, fie c  este vorba de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor 
interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes 
calculatorul, tableta, Internetul în diferitele etape ale lec iei. Activitatea în regim online vine la pachet cu 
toate acestea. 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are, atât evaluarea sumativ , cât i formativ  
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare 
i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale institu iilor.  
Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea unor platforme în procesul de evaluare online 

care pot fi enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri, 
monitorizarea r spunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evalu rile 
pot fi p strate i reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan  i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : ca o surs  independent  de dovezi pentru 
evaluare, ca o contribu ie la întregul proces de evaluare, în vederea colect rii, transmiterii i administr rii 
materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 
este efectuat  evaluarea i o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i 
abilit ile. Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; 
participarea la discu ii online, quiz-uri i întreb ri online, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, 
dezbateri, portofolii. Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

 Aplica ia Plickers prezint  un instrument online deosebit de eficient i u or de folosit i de aplicat 
la clasele primare în procesul de evaluare (ini ial , continu  sau sumativ ) i autoevaluare. Un instrument 
interactiv i totodat , o modalitate versatil  de a crea teste de tip gril  i adev rat/ fals pentru elevii din 
ciclul primar. O metod  de evaluare folosit  în cadrul acestei aplica ii poate fi: Metoda testului 

 Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit, pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii care sunt oferite elevilor. În cadrul acestei 
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platforme se pot organiza copiii pe grupe, chiar i în perechi când se pune problema unui proiect, ca metode 
de evaluare modern . 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii 
pot vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. Ca metod  tradi ional  de evaluare aici putem folosi 
proba oral . 

  Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie 
pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau 
nu). Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu.  

 Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
primar. O form  de organizare potrivit  în cadrul acestor activit i este individual , având ca metod  de 
evaluare: observarea sistematic  a comportamentului elevului. 

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

Profesor înv mânt primar Sefcenco Mirela,                                               
coala Gimnazial  Nr. 4 Fra ii Popeea, S cele 

 
 

Înv mântul românesc a fost pus în ultimii ani în fa a unei mari provoc ri prin suspendarea cursurilor 
cu prezen  fizic  la coal  i a trecerii la predarea – înv tarea- evaluarea online. În acaeast  situa ie, 
evaluarea ca parte integrant  a procesului de înv mânt este extrem de important  pentru a verifica în ce 
m sur  elevul a dobândit competen ele stabilite de programa colar .  

Feedback-ul în timp real este esen ial pentru ca profesorul s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  
obiectivele de înv are.  

Una din cele mai utilizate platforme educa ionale, implementat  în majoritatea colilor române ti în 
aceast  perioad  este Google Classroom. Utilitatea acestei platforme este relativ facil  atât pentru profesori 
cât i pentru elevi, iar evaluarea se poate realiza în multiple moduri. Prin intermediul aplica iilor online 
elevii pot fi evalua i atât sincron cât i asincron. 

Aici testele docimologice tradi ionale pot fi înlocuite cu formulare google. Aceste teste con in atât 
itemi obiectivi (cu alegere dual , multipl , de tip pereche), itemi semiobiectivi (r spuns scurt, întreb ri 
structurate, r spuns de completare) cât i itemi subiectivi (tip eseu). 

 O alt  modalitate de evaluare poate fi notarea temelor postate de elevi, acestea constituind Portofoliul 
elevului. Este important ca temele s  primeasc  un termen limit  de predare, iar apoi, dup  verificare, 
fieacare elev s  primeasc  feedbeack de la profesor. Se poate realiza i autoevaluarea sau evaluarea 
reciproc  a temelor, elevii având ca reper o fi  de evaluare.  

Referatul i Proiectul pot constitui alte modalit i de evaluare. Acestea pot fi prezentate cu ajutorul 
aplica iilor PPT sau PREZI.   

Pentru a realiza evaluare sincron, pe Google Meet se pot ini ia dialoguri între profesor – elev sau elev 
– elev (metoda RAI). Pe tabla Jamboard se pot realiza activit i în echip  i se pot evalua mai mul i elevi. 
Pe tabla whiteboard pot fi evalua i mai mul i elevi în acela i timp, fiecare elev având pagina lui de lucru.  

Aici elevii pot rezolva un exerci iu, pot da un r spuns scris, pot completa o hart  conceptual  etc.  

Exist  i dezavantaje ale evalu rii online în sensul c  elevul poate fi „ajutat” în realizarea temelor, 
referatelor, proiectelor de c tre p rin i cu scopul de a ob ine calificative sau note cât mai mari, ne inând 
cont c  acest lucru este de fapt în defavoarea elevului i c  ele nu exprim  poten ialul real al acestuia.  

Cu toate acestea, evaluarea trebuie s  se realizeze continuu i sistematic pentru a stabili calitatea 
competen elor realizate de elevi i pentru a-i obi nui s - i îndeplineasc  la timp i con tiincios sarcinile 
colare. 
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Portofoliul – alternativ  eficient  de evaluare a elevilor 

Prof. Înv. Primar, Seicean Rodica 
coala Gimnazial  ”Simion B rnu iu” Tiur – Blaj 

 

 

Putem defini portofoliul ca fiind ”o colec ie de informa ii” pe care elevul (sau grupul de elevi) le 
ob ine prin investiga ii individuale sau în grup, prin cercetarea unor materiale, prin vizite, excursii etc. 
Pornind de la aceast  idee, în cele ce urmeaz , vom dovedi faptul c , portofoliul este i o modalitate 
eficient  de evaluare pe o perioad  mai lung  de timp, care reflect  progresul elevului pe mai multe planuri. 

Aceast  modalitate de evaluare trebuie adaptat  la un anumit context care trebuie s  in  cont de 
vârsta elevului, specificul disciplinei, nevoile i abilit ile elevului, de competen ele pe care dorim s  le 
form m, de performan ele atinse prin înv are. 

Aici, colarul devine parte integrant  a sistemului de înv are i evaluare i î i poate urm ri pas cu 
pas progresul colar. La rândul s u, profesorul comunic  în permanen  elevului calit ile, lipsurile, variante 
de îmbun t ire a activit ilor. P rin ilor le relev  ceea ce elevii pot realiza în mod concret, precum i 
atitudinea copiilor fa  de o anumit  disciplin  de înv mânt. 

Pentru realizarea acestui tip de portofoliu se parcurg urm torii pa i: 

1. Se stabile te tema i proiectul unui program de execu ie i de evaluare (adic  ce va cuprinde 
portofoliul). Acest pas se realizeaz  împreun  cu elevii, stabilindu-se exact ce va con ine: lucr ri i exerci ii 
realizate în clas , lucr ri realizate acas  într-un anumit interval de timp, un obiect, desen, colaj, rapoarte de 
observa ie, interviuri, recenzii etc, 

2. Sub ce form  se realizeaz  portofoliul (dosar, plic, caset , cutie). 
3. Cine face selec ia (elevul sau grupul de elevi împreun  cu profesorul). 
4. Cine p streaz  i unde se p streaz  portofoliul. 
 
Deosebit de important este s  se stabileasc  liste de criterii în m sur  s  reflecte achizi iile colare, 

reale i m surabile, la nivelul vârstei i posibilit ilor copilului. 
În cele ce urmeaz  vom exemplifica  variante de utilizare a portofoliului ca metod  de evaluare la 

clasa a IV-a. 
La disciplina Matematic , portofoliul poate s  con in  rezultate ob inute de elevi în urma aplic rii 

unor evalu ri (teste, probe practice etc.), investiga ii individuale sau de grup, biografii matematice, recenzia 
unei c r i, solu ii la probleme deosebite sau probleme compuse de elevi. Astfel, se pot evalua: progresul 
elevului la aceast  disciplin , stadiul ra ionamentului matematic la un moment dat, leg turile dintre 
matematic  i alte discipline, modalitatea de a rezolva situa ii – problem , modalitatea utiliz rii 
instrumentelor matematice, atitudinea elevului fa  de matematic . 

La Istorie, un portofoliu poate s  con in : biografiile unor personalit i istorice, copii ale unor 
documente studiate, fotografii ale unor monumente, recenzii ale unor articole sau c r i, eseuri despre 
anumite evenimente, copii ale unor poezii sau lecturi cu con inut istoric, interviuri luate unor persoane 
martore la anumite evenimente istorice, rezultatele unor probe de evaluare sau desene tematice. 

Un portofoliu la Geografie cu tema ”Ora ul meu natal” poate cuprinde: un scurt istoric al ora ului, 
principalele institu ii de cultur  ale localit ii, numele unor personalit i locale, scurte eseuri despre vizite 
la muzee, parcuri, turul ora ului, album cu vederi sau fotografii. 

În acest an colar, împreun  cu elevii mei de clasa a IV-a, am lucrat un astfel de portofoliu pe tema: 
”Blajul, ora ul meu drag!”.  
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Împreun  cu elevii am stabilit ce va cuprinde portofoliul i anume: 
  
a) colec ie de ilustra ii ale unor monumente i case memoriale ale ora ului; 
b) scurte compuneri (eseuri) ale elevilor despre vizitele la bibliotec , muzeu i C mpia Libert ii 

precum i unele aspecte re inute din turul ora ului; 
c) colec ie de plante presate din flora spontan  specific  zonei; 
d) un plan al ora ului i o hart  a jude ului Alba; 
e) desene sau colaje ilustrând aspecte observate din vizitele efectuate de elevi. 
 
Capitolele portofoliului au fost urm toarele: 
 
1. Denumire, a ezare, vecin t i, istorie. 
2. Peisajul natural, forme de relief. 
3. Clima, apele. 
4. Locuitorii i ocupa iile lor. 
5. Etajul de vegeta ie al zonei. 
6. Modul în care sunt realizate construc iile, cartierele, str zile. 
7. Principalele institu ii de cultur , fabrici, magazine. 
8. Sediile prim riei, poli iei, spitalului. 
9. Cum a i dori s  arate ora ul când ve i fi mari? 
10. Impresii din vizite, drume ii, plimb ri prin ora . 
 
S-a stabilit c  ”piesele” portofoliului vor fi cuprinse într-un biblioraft cu ine, c  selec ia o vom face 

împreun  i c  portofoliul se va p stra în clas . S-a convenit de asemenea cu câteva reguli de ac iune: to i 
participan ii vor aduce fotografii sau vederi cu ora ul Blaj, vor realiza scurte eseuri i vor completa 
chestionarele tematice. Termenul de realizare a fost de 2 luni. 

Elevii au lucrat cu mult  pasiune, efortul lor fiind încununat de succes. Personal, am apreciat faptul 
c  au lucrat atât individual cât i în echip , au cooperat i au realizat un portofoliu util tuturor colegilor din 
clas  i din coal . 
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Cerghit, I., ”Sisteme de instruire alternative i complementare – Stiluri i strategii”, Editura Aramis, 

Bucure ti, 2002  
Cuco  Constantin - ,,Educa ia. Iubire, edificare, des vâr ire’’, Ed. Polirom, Ia i 2008 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. Semen Nicoleta 
Gr dini a cu P. P. „Constantin Brâncu i” Tg-Jiu 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât 
pred rii, cât i înv rii, aceasta fiind intrinsec .  

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

Procesul de înv mânt reprezint  cea mai înalt  form  de organizare i desf urare a instruirii i 
educa iei. Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt: predarea, ca aspect logic, înv area, ca 
aspect psihologic i evaluarea. 

Evaluarea include trei opera ii principale: m surarea, aprecierea i decizia. 

- M surarea const  în aplicarea unor tehnici sau probe prin care educatoarea cunoa te rezultatele 
actului educa ional. 

- Aprecierea  presupune emiterea unor judec i de valoare asupra rezultatelor ob inute în urma 
m sur rii. 

- Decizia  se exprim  prin concluziile desprinse în urma interpret rii datelor i prin m surile introduse 
de educatoare pentru  îmbun t irea activit ii în etapa urm toare a procesului educativ. 

Func iile generale ale evalu rii sunt urm toarele: constatativ , diagnostic  i prognostic . 

Metode de evaluare: 

1. Metoda de evaluare oral  - este una din cele mai r spândite i utilizate metode, realizându-se prin 
întreb ri i r spunsuri. Este folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial  i pe parcursul programului 
de instruire (conversa ia de verificare). 

2. Probele scrise - sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme ( extemporal, tez , test, 
referat, tema pentru acas , etc.), îns  la nivel pre colar sunt întâlnite sub forma testelor sau a fi elor de 
evaluare. 

3. Probele practice - în didactica actual  se pune accentul pe trecerea progresiv  de la „a ti” la „a ti 
s  faci” i „a ti s  fii”. Evaluarea prin probe practice const  în verificarea unor capacit i sau abilit i. 

4. Evaluarea prin probe mixte - presupune utilizarea probelor orale i scrise, orale i practice, practice 
i scrise sau a tuturor celor trei tipuri. Prin no iunea de „scris“ pentru pre colari, în elegem exerci iile 

grafice, scriereade simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte culitere de mân  sau de tipar. În aceast  
form  de evaluare se pot încadra jocul didactic i jocul spontan al copiilor. 

5. Observarea sistematic  a comportamentului copiilor - observarea este deosebit de important  în 
educa ia centrat  pe copil, fiind baza evalu rii pre colarului i const  în urm rirea atent  i sistematic  
acomportamentului copilului (f r  nicio interven ie din partea educatoarei), cu scopul se a sesiza aspectele 
sale caracteristice. 

6. Fi a de evaluare - aceasta este completat  de educatoare, care înregistreaz  date factuale despre 
evenimentele cele mai importante pe care le identific  în comportamentul copiilor. 

7. Portofoliul - este un instrument complex de evaluare, prin care se urm re te progresul copilului pe 
mai multe planuri, dar i atitudinea acestuia fa  de activit ile desf urate, pe o perioad  de timp.   
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8. Proiectul - reprezint  o activitate mai ampl  decât investiga ia. Este o form  de evaluare complex  
ce se desf oar  pe parcursul a câtorva s pt mâni sau, uneori, chiar pe perioade mai lungi, oferind copiilor 
ocazia de a se afla într-o situa ie autentic  de cercetare. 

9. Evaluarea cu ajutorul calculatorului - constituie un mijloc modern i necesar în realizarea 
procesului evaluativ.  Lucrul la calculator este o activitate foarte îndr git  de copii, deoarece poate constitui 
un prilej de evaluare care asigur  unitate cunoa terii, dep ind grani ele disciplinelor printr-o abordare 
interdisciplinar  a con inuturilor. Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizat  în diferite situa ii: 
la sfâr itul unor activit i frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activit ilor integrate, în cadrul 
activit ilor liber alese i la activitatea op ional , dac  se desf oar  la grup . Evaluarea cu ajutorul 
calculatorului prezint  anumite caracteristici: r spunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul util de lucru 
este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, exist  posibilitatea abord rii unui 
subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit decomplexitate, fapt ce ofer  satisfac ii tuturor copiilor. 
Dezavantajul acestei metode const  în faptul c  se m soar  mult mai greu abilit ile, st rile afective, 
atitudinile i conduita pre colarului. 

Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  
un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate, îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, 
cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. 

În concluzie, evaluarea nu realizeaz  doar o simpl  constatare a rezultatelor, ci i analizeaz  procesul 
care le-a produs. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

 

PRO. ÎNV. PRE COLAR SERAFIM CLAUDIA-GEORGETA                                
GR DINI A NR. 242, BUCURE TI 

 

 

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

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m suare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu 
este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a juste ei secven elor educative, a componentelor procesului didactic i un mijloc de 
delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. 

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

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

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

În mediul online, în alegerea instrumentelor digitale de c tre cadrele didactice pentru evaluarea 
pre colarilor trebuie s  urm reasc  gradul de interactiune, dezvoltare i comunicare. Pentru pre colari, în 
cadrul înv turii de acas , p rin ii joac  un rol important deoarece reprezint  un suport de baz . 

Sarcinile de lucru în mediul online trebuie s  fie creative, s  nu conduc  la pierderea interesului 
pre colarilor fa  de înv are, la oboseala fizic  i emo ional , la reducerea timpului destinat unor activit i 
recreative, familiale sau comunitare. În proiectarea i organizarea activit ii didactice prin intermediul 
tehnologiei i al internetului se respect  prevederile planurilor-cadru i ale programelor colare în vigoare. 

În facilitarea evalu rii pre colarilor în mediul online, urm toarele instrumente i aplica ii digitale fac 
posibile realizarea transmiterii informa iilor, cât i transmiterea rezultatelor c tre evaluator: 

PERE II VIRTUALI– sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET– este 
o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagin  
web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , materiale de tipul 
documentelor, prezent rilor, legaturilor spre diferite site-uri web. 

JOCURI DIDACTICE – instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul conferin elor on-
line. Dintre instrumente recomandate se pot utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL – este o 
aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus inerea înv rii, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, Puzzle, Rebus, Adev rat sau 
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Fals, Sorteaz , Chestionare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital u or de utilizat i pl cut de copii 
datorit  elementelor ludice inserate. 

APLICATII FEED-BACK– instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT– Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive pentru copii; profesorul creeaz  testu l, apoi 
trimite codul de acces (PIN) elevilor care acceseaz  testul într-un timp limitat. Pute i ad uga imagini, clipuri 
video i diagrame întreb rilor pentru a cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, 
tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. 

QUIZIZZ – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 
formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas . 
Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . 
Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precm i rapoarte detaliate despre 
r spunsuri, timp etc. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cuco , Constantin, 2006, ,,Informatizarea în educa ie. Aspecte ale virtualizarii form rii” , Editura 
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STRATEGII DE EVALUARE 

coala Gimnazil  Special  nr. 5, Bucure ti                                                 
Prof. erban Mihaela 

 
 
Metode de evaluare utilizate de c tre majoritatea cadrelor didactice, atât metode tradi ionale cât i 

metode modern, actuale, create de contextual pandemic actual. 
a) Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat  

în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii 
i calit ii procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în 

scris.  
,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane.” (C. 

Cuco )  
 
Avantaje: 
- caracter interactiv, ce solicit  abilit ile de comunicare i de rela ionare ale elevilor;  
- încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal; 
- asigur  un feed-back imediat, 
- ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat eventualele gre eli sau neîn elegeri ale 

elevului în raport cu un con inut specific; 
- elevul are posibilitatea de a r spunde într-un mod original, are mai mult  libertate pentru 

argumentare.  
 
Limite:  
- nu acoper  uniform i echilibrat un domeniu de con inut, operand selectiv;  
- nivel sc zut de validitate i fidelitate;  
- gradul diferit de dificultate al întreb rilor de la un elev la altul; 
- varia ia comportamentului evaluatorului;  
- starea emo ional  a elevului;  
- consum  mult timp. 
  
b) Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 

evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri.  

 
Avantaje:  
- posibilitatea verific rii unui num r mare de elevi, într-un interval de timp relativ scurt;  
- acoperirea unitar  i mai complet  a unui domeniu de con inut;  
- evaluarea tuturor elevilor asupra aceluia i con inut curricular;  
- elevii au posibilitatea de a- i elabora r s unsul în mod independent, reflectând cuno tin e i 

capacit i demonstrate într-un ritm propriu; 
- are loc cu diminuarea st rilor tensionale, de stres, care pot influen a negativ asupra performan elor 

elevilor timizi sau cu probleme emo ionale.  
Limite: 
- realizarea unui feed-back slab, eventualele confuzii, erori înregistrate neputând fi eliminate operativ;  
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 prelungirea intervalului dintre momentul aplic rii probei scrise i cel al corect rii i comunic rii 
rezultatului anuleaz  efectele formative ale evalu rii.  

c) Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale. Probele practice ofer  
posibilitatea elevului de a- i dezvolta atât competen e generale (comunicare, analiz , sintez , evaluare), cât 
i pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor). Probele practice pot 

lua diverse forme: - realizarea unui obiect dup  o schi ; - construirea unei machete; - efectuarea unor 
experimente fizice sau chimice; - analizarea unui preparat la microscop; - conceperea unui program pe 
calculator; - realizarea unui proiect. Pentru realizarea unei activit i practice, este important ca elevii s  
cunoasc  de la începutul secven ei de înv are tematica lucr rilor practice, baremele de evaluare, condi iile 
oferite pentru realizarea acestor activit i. Factorii care intervin în decizia de a utiliza probele practice ca 
metode de evalure pot fi: timpul de realizare, gradul de complexitate al opera iilor, resursele la care se 
apeleaz . Probele practice reflect  cel mai bine ceea ce tiu elevii s  fac , demonstrând explicit utilitatea 
celor înv ate, motivând elevii pentru a înv a în continuare. 

d) Verificarea în mediul online Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se 
desf oar  în mediul online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i 
ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima 
prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 
instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se 
schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. 
Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este 
atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu 
de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  
(plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 
(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel).  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Cuco , C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura Polirom. 

Enache, R., Proiectarea i implementarea curriculumului centrat pe competen e – suport de curs Mihala cu, 
D., 2006, Curriculum, Instruire, Evaluare, Editura Ex Ponto. Neac u, I., 1990, Instruire i înv are, Editura 
tiin ific  Stoica A., 2000, Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma Suport de curs „Digitaliada” 

Utilizarea aplica iei digitale „KAHOOT” –suport de curs 
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RESURSE EDUCA IONALE                                                            
UTILE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE ON-LINE 

Prof. înv. pre c.: erban Petru a 
                                                                                                                               

 

Informatizarea înv mântului, care a cunoscut o important  cre tere în ultima perioad ,  presupune 
atât dotarea cu calculatoare i laptopuri a unit ilor colare, dar mai ales folosirea acestora de c tre profesori 
la or , mai ales în aceast  perioad  în care înv mântul tradi ional (fa  în fa ) a fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o preg tire adecvat  a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informa iei în procesul de predare. Este o diferen  major  între a deschide calculatorul ,a transmite, i a 
manevra elementele unei lec ii. Prin urmare, preg tirea cadrelor didactice este un element de baz . F r  
perfec ionarea personalului didactic sunt anse mici ca tot acest demers, care presupune mult  munc  i 
fonduri uria e, s  aib  o finalitate.  

Toate aceste lucruri presupun îns  timp i efort din partea tuturor celor implica i în actul educa ional, 
dar situa ia actual  a dus la necesitatea adapt rii i personaliz rii procesului instructiv-educativ de c tre 
fiecare dintre noi, cadrele didactice, în m sura posibilit ilor i a priceperii.  

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educa ionale utile în procesul 
de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenit , întrucât schimbul de idei dintre cadrele didactice 
a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilit ilor educative ale acestora.     

Este  evident c  aceste noi concepte în educa ie nu le pot  înlocui  pe cele tradi ionale  în  mod radical. 
Exist   domenii sau etape ale procesului de înv mânt  în care educa ia tradi ional  este de neînlocuit- faza 
pre colar  i primii ani de educa ie în coli fiind cele mai semnificative-, când influen a personal  a 
educatorului r mâne  determinant  i de neînlocuit!  

În urma unor studii întreprinse atât în ara noastr , dar mai ales pe plan interna ional, s-au desprins  o 
serie de concluzii  interesante cu privire la eficien a utiliz rii  resurselor educa ionale online, dintre  care  
amintim:  

 ofer  informa ii organizate;  
 chestioneaz   pe  cel  ce  înva ;  
 stimuleaz   creativitatea;  
 constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  i  recapitula cuno tin ele;  
 ne  determin   s   g sim  solu ii  interactive  i  moderne  de  abordare  a lec iilor; 
 diminueaz   factorul  de  stres; 
 este  prezent  caracterul  ludic;  
 reduce  timpul  de  studiu;  
 se  modific   pozitiv  atitudinea  fa   de  computer. 

 

De i nu to i copiii posed  instrumentele necesare pentru desf urarea unei lec ii online, pre colarii 
no tri, cu ajutorul p rin ilor, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desf urate prin cadrul platformei 
ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe i site-uri de lucru cu ajutorul c rora 
încerc m s  le cre m materiale interactive, atractive, educative, stimulative i originale. 
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Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platform  foarte u or de utilizat de c tre cadrele 
didactice pentru a crea materiale pentru copii. Astfel, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-
puzzle pentru copii dup  tema dorit  sau poate crea propriul cont în vederea personaliz rii activit ii. Contul 
se creaz  prin completarea câtorva informa ii (alegerea unui nume de utilizator, parol , adres  de email 
pentru confirmarea i finalizarea înscrierii/cre rii contului). 

Apoi, prin alegerea op iunii ”Creeaz ”, se pot realiza puzzle-uri variate ,cu grad diferit de dificultate, 
în func ie de vârsta copilului, de tema s pt mânii etc. 

Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am preg tit copiilor 
ghicitori despre vie uitoare...iar r spunsul nu a fost confirmat de c tre mine, ci a fost ”ascuns” în spatele 
pieselor de puzzle pe care copilul le-a pozi ionat corect în vederea reîntregirii imaginii. Jocul a fost atât 
instructiv, cât i educativ.  

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/ institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult. 
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Evaluarea gradului de achizi ie a competen elor din anul anterior                              
la disciplina educa ie tehnologic  i aplica ii practice 

 

Propun tor: 
Dr. ing. prof. Sergentu Delia,                                                             

coala Gimnazial  nr. 1 M ld eni, Teleorman 
 
 

 
Pentru a identifica nevoile de înv are ale elevilor în anul colar actual, fiecare profesorul trebuie s  

porneasc  de la evaluarea ini ial  a achizi iilor disciplinei Educa ie tehnologic  i aplica ii practice din anul 
colar precedent. 

În func ie de rezultatul ob inut la evaluarea ini ial , pot fi adaptate planuri de remediere a 
competen elor specifice din anul colar anterior.  

Testele ini iale sunt date spre rezolvare elevilor, la început de an colar. Pentru rezolvarea lor 
propunem s  rezerva i 1 – 2 ore. Men ion m c  în Planul de înv mânt, disciplina Educa ie tehnologic  i 
aplica ii practice are alocat 1 or /s pt mân .  

Aceste teste, prin itemii propu i, r spund, în principal, la acele competen ele specifice din programa 
colar  i con inuturilor aferente care am presupus c  nu au fost suficient structurate, mai ales în perioada 

martie – iunie.  
Spre exemplificare am propus la fiecare clas  câte un test cu:  
- itemi care r spund competen elor specifice vizate  
- r spunsurile corespunz toare fiec rui item  
- baremul cu punctajul pentru fiecare item, detaliat în func ie de gradul de complexitate i de rezolvare 

a sarcinii propuse.  
La finalul fiec rui test am prezentat concluziile care vizeaz  competen ele specifice i care vor 

fundamenta construirea activit ilor de înv are viitoare, contextualizate i centrate pe competen e.  
Exemple de exerci ii interactive sunt prezentate în „Soft educa ional tehnic - Proiecte pentru elevi; 

Repere pentru profesor – Educa ie tehnologic  i aplica ii practice, Clasa a V-a, a VI-a, a VII-a”.  
Repere pentru construirea noilor achizi ii Exemple de proiecte  
Rezultatele evalu rilor ini iale stau la baza proiect rii demersurilor didactice ulterioare la disciplina 

Educa ie tehnologic  i aplica ii practice.  
Stabilim ce relu m din programa anului colar anterior, ce reformul m în noi contexte de înv are, 

stabilim modul de fuzionare a competen elor din anul precedent cu elementele componente din anul în curs 
etc.  

În cadrul fiec rui proiect prezent m exemple (p r i) care pot utiliza în predare-înv are-evaluare, 
instrumentarul noilor tehnologii: platforme de înv are online (de exemplu, Google classroom, Moodle, 
Microsoft Teams, Edmodo, Learningapps), mijloace de comunicare cu elevul (de exemplu, Whatsapp, 
Facebook/Messenger, Email etc.), aplica ii online cu scop de înv are (de exemplu, Kahoot, Padlet, 
Livresq) aplica ii pentru comunicarea online în echipe de lucru, în care ar fi indicat ca uneori s  fie prezent 
i profesorul clasei (de exemplu, Meet, Skype, Zoom). Astfel, vom promova înv area digital  autentic  i 

utilizarea noilor tehnologii ca o constant  a procesului didactic, indiferent de modul de organizare a acestuia 
(fa  în fa , la distan ). În acest sens, tranzi ia în noul an colar ar deveni un proces eficient prin folosirea 
în continuare a digitalului ca instrument de facilitare a înv rii i a comunic rii între elevi i/ sau cu 
profesorul.  

Programa colar , în capitolul Sugestii metodologice, insist  ca în timpul orelor de Educa ie 
tehnologic  i aplica ii practice s  fie folosit  cu prec dere metoda proiectului pentru realizarea de produse 
fizice i/sau intelectuale.  
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Strategiile didactice pe care le propunem pun accent pe crearea de contexte structurate în care elevii 
s - i poat  manifesta ini iativa, creativitatea, responsabilitatea prin realizarea de produse prin activit i de 
tip proiect care s  includ : planificare, organizare, analiz , comunicare, evaluare, înregistrarea rezultatelor, 
valorificare.  

Proiectele pot fi individuale sau de grup, simple sau complexe. În vederea alegerii proiectelor inem 
cont de problemele/nevoile reale identificate la nivel individual, al clasei, colii, comunit ii i de 
cuno tin ele, abilit ile, experien a acumulat  de elev pe parcursul anilor colari.  

Putem realiza dosarul/portofoliul/folderul proiectului, care ar putea cuprinde în totalitate sau doar o 
parte din cele enumerate în cele ce urmeaz : titlul proiectului, membrii echipei, fi e de observa ii, 
desenul/schema/fotografia produsului, fi a tehnologic , necesar de materiale, scule, instrumente, 
locul/locurile de desf urare, caracteristici de calitate, reflec ii ale echipei asupra desf ur rii activit ilor, 
fi a de prezentare, buget estimat, modalit i de valorificare.  

O alt  variant  ar fi ca fiecare elev s  aib  propriul lui portofoliu/folder, care s  cuprind  ce i se pare 
elevului mai semnificativ/mai pl cut din proiect, dar suma portofoliilor personale ale elevilor din echip  s  
cuprind  aproape toate punctele enumerate anterior. Acest lucru se poate realiza prin negociere în cadrul 
echipei.  

În cazul disciplinei Educa ie tehnologic  i aplica ii practice, tehnologiile de lucru cu calculatorul i 
de transmitere la distan , pot fi folosite cu mult succes pentru actul de proiectare a produselor care ar trebui 
realizate, iar activit ile de realizare practic  propriu-zis  ar fi indicat s  fie f cute în cadrul colii. Sunt i 
unele activit i practice care nu implic  nici un fel de risc din punct de vedere al protec iei muncii i în acest 
caz elevul poate executa anumite opera ii tehnologice acas , singur sau cu sprijinul p rin ilor, bunicilor. 
Elevul poate fi filmat sau poate fotografia el însu i opera iile tehnologice necesare realiz rii produsului. 
Elevii pot pune filmele i fotografiile, pe Platforma clasei/a colii i/sau pot fi prezentate colegilor în timpul 
orelor fa  în fa . Acestea vor fi discutate, comentate de ceilal i colegi din clas . 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Programa colar  pentru disciplina Educa ie tehnologic  i aplica ii practice, clasele a V-a – a VIII-

a, conform ordinului ministrului educa iei na ionale nr. 3393/28.02.2017  
2. Soft educa ional tehnic - Proiecte pentru elevi; Repere pentru profesor pentru Educa ie tehnologic  

i aplica ii practice, Clasa a V-a, a VI-a, a VII-a - www.softeducational.net:  
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Evaluarea transdisciplinar  
 

Profesor: Severin Florentina 
,, coala Gimn. ,,Mare al Al. Averescu” Adjud 

 
 
 

Competen  transdisciplinar : 
 
Dezvoltarea interesului pentru promovarea valorilor culturale 
Oportunit i  de aplicare: 
 
Proiect educa ional:  
,,MIHAI EMINESCU, SIMBOL AL CULTURII ROMÂNE TI” 
 
Forme de organizare: 
- parteneriat colar/schimb de experien ; 
- activitate metodic : mas  rotund .  
Discipline colare implicate: 
- limba i literatura român ; 
5. Exprimarea identit ii lingvistice i culturale proprii în context na ional i interna ional  
- educa ie plastic ; 
- educa ie muzical ; 
- T.I.C  
 
Con inuturi care pot fi abordate integrat: 
 
1. Limba i literatura român : 

 Strategii de comprehensiune: 
-reprezent ri mentale, integrarea informa iilor textului în propriul univers cognitiv i afectiv; 

  Strategii de interpretare: 
-interpretarea limbajului figurat; 
-discu ii pe marginea textelor citite; 
-recitare, joc de rol etc. 
 
SARCINI DE LUCRU: 
 
1. Cite te poezia ,,Lacul” i prezint  rolul limbajului figurat pentru redarea sentimentului de iubire i 

frumuse ea naturii. 
2. Recit  poezia ,, Lacul” . 
3. Dramatizeaz  ,,Scrisoarea III” . 
EDUCA IE PLASTIC : 

 Strategii de realizare a unui tablou prin culoare pe baza mesajului unui text literar liric; 
Sarcini de lucru: 
1. Realizeaz  o pictur  în care s  redai cadrul natural surprins în poezia ,,Lacul” etc. 
Educa ie muzical : 

  Strategii de interpretare a unei melodii, valorificând versurile unui text literar liric; 
Sarcini de lucru: 
1. Interpreteaz  melodia ,,Lacul”, versurile apar inând poetului M. Eminescu etc; 
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T.I.C: 
 Strategii de utilizare a resurselor digitale pentru realizarea unui afi /poster/PPT ETC. 

Sarcini de lucru:  
1. Realizeaz  un PPT în care s  surprinzi informa ii despre: 
- via a poetului; 
- activitatea literar . 
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Evaluarea tradi ional  

Educatoare: Sfetcu Adriana Cristiana                                                     
Gr dini a nr. 222, Bucure ti 

 
,,R d cinile educa iei sunt amare, dar fructul este dulce." (Aristotel) 

Pornind de la citatul prezentat mai sus, r d cinile reprezint  procesul de predare- înv are cu ajutorul 
c rora educabilii î i cl desc bazele educa iei, iar fructul este reprezentat de cuno tin ele i deprinderile 
dobândite la finalul unui ciclu de care se pot folosi pentru tot restul vie ii, deoarece educa ia are carcater 
permanent. 

Procesul de evaluare asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime a proceselor de predare i 
înv are, fiind considerat  parte integrant  a procesului de înv are, care a condus la distan area de 
tradi ionala ,,verificare" i semnific  trecerea  de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie 
a însu irii cuno tin elor i a însu irii de a deveni. ( Cerghit, 2002, p.292). 

Evaluarea fiind o parte integrant  dintr-un tot trebuie s  se afle în strâns  corela ie cu celalalte 
activit i ale procesului de înv mânt, predarea i înv area, pentru a furniza educatorilor, copiilor i 
p rin ilor informa iile necesare desf ur rii optime a activit ilor din gr dini / coal . Pe de alt  parte, 
metodele, tehnicile i instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celalalte variabile ale evalu rii: 
obiectul evalu rii ( ce se evalueaz ), criteriile/ obiectele educa ionale, strategiile evaluative. Toate acestea 
reprezentând elementele unui puzzle: pentru a-i în elege sensul, trebuie s -i ordonezi piesele. 

,,Evaluarea tradi ional " i ,,evaluarea modern " au caracteristici proprii care conduc la diferen ieri 
majore. Ele nu  sunt înc  separate nici conceptual i nici temporal; coexist  în câmpul educa ional. ( Radu, 
1999, Cerghit, 2003). 

Transform rile produse la nivelul activit ii evaluative, în special dup  1990, au fost generate i 
marcate de urm toarele idei (Cardinet, Laveault, Manolescu, 2008, 307): 

-triumful cognitivismului asupra behaviorismului; 
-coresponsabilizarea, în procesul evaluativ, a celui care înva , deci a elevului; 
-introducerea perspectivei metacognitive în procesul evaluativ. 
 
În domeniul evalu rii educa ionale, se constat  o delimitare terminologic  insuficient  privind 

strategiile, metodele, tehnicile, instrumentele i procedurile specifice. Metoda de evaluare reprezint  ,,calea 
de ac iune comun  profesor- elevi care conduce la punerea în aplicare a oric rui demers educativ, în vederea 
colect rii informa iilor privind produsul înv rii, prelucr rii i valorific rii lor în diverse scopuri" ( Potolea, 
2011, p.42). 

 
Metodele tradi ionale de evaluare sunt clasificate în func ie de mai multe criterii care sunt prelucrare 

dup  literatura de specialitate: evaluare oral , scris , evaluarea prin probe practice, testul docimologic.  
 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
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dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224). 

 

 

Bibliografie: 

 Cuco , Constantin, 2008, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i; 
 Potolea, Neac u, Iucu, Pâni oar , 2008, ,,Preg tirea psihopedagogic ", Editura Polirom, Ia i; 
 Cerghit, Ioan, Bunescu, Vasile, 1988, Metodologia instruirii, în Curs de pedagogie, Universitatea 

Bucure ti. 
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Evaluarea, strategie didactic  de tip evaluativ – stimulativ –                                   
rolul ei în educa ie 

Prof. Înv. Primar Sîia Ana – Roxana                                                      
Prof. Înv. Primar. Joi a Mihaela                                                          

coala Gimnazial , Comuna Scundu 
 

 

Interesul pentru abordarea temei este determinat de importan a pe care evaluarea o reprezint  în 
cadrul sistemului de înv mânt în general i a procesului didactic în special.  

În teoria i practica educa iei i instruirii, conceptul de evaluare a suferit de-a lungul timpului 
modific ri semnificative: de la simpla verificare a cuno tin elor asimilate de c tre elev i notarea lor de 
c tre cadrul didactic la extinderea ac iunilor evaluative asupra proceselor de instruire, calit ii 
curriculumului colar, preg tirea personalului didactic, pân  la elaborarea unui „ model de evaluare 
managerial”. 

Evaluarea const  într-o m surare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor sau a 
gradului de proximitate a unui rezultat colar în raport cu o norm . Evaluarea în sine este o activitate cu 
caracter continuu, care m soar , apreciaz  i genereaz  decizia, în urma c reia se stabile te etapa de 
proiectare, cu alte obiective, ce vor constitui criterii de evaluare prin  m surare, apreciere, care vor conduce 
la alte decizii, într-un flux continuu, cu interfer ri ale celor trei forme de evaluare : ini ial , continu  , final  
(sumativ ). 

La nivelul procesului de înv mânt intereseaz  nu numai desf urarea evalu rii didactice, ci i 
formarea i dezvoltarea capacit ii elevilor de autoevaluare. Apare astfel necesitatea accentu rii 
preocup rilor care urm resc dezvoltarea capacit ilor elevilor de autoevaluare, în condi iile desf ur rii 
unui dialog deschis între educator i elev. Aceste noi preocup ri au ca scop dezvoltarea unei înv ri 
creative, menite s  formeze oameni inovatori, con tien i de propriile capacit i, îndruma i de un educator, 
care este la rândul lui un autoformator. 

O dat  cu evolu ia societ ii i modernizarea înv mântului, paradigma educa ional  î i transfer  
accentul de pe transmiterea cuno tin elor spre înv area activ , creativ , iar demersurile pedagogice nu mai 
fac o distinc ie net  între evaluare i înv are .Înv torul folose te strategii de evaluare care motiveaz  i 
stimuleaz  elevii în înv are, îi ajut  s  se cunoasc , s  se autoevalueze, încurajând progresul fiec rui elev. 

Strategiile didactice folosesc evaluarea ca mijloc de apreciere a cuno tin elor elevilor i totodat , ca 
o extensie a înv rii. Evaluarea tradi ional  tinde s  fie tot mai mult înlocuit  cu evaluarea alternativ , 
dialogat . Diferen ele dintre cele dou  modele de evaluare sunt semnificative. 

Se pleac  de la ideea c  fiecare este unic, are propriul s u stil de lucru, diferite modalit i de percep ie, 
gândire i ac iune. Elevul particip  activ la procesul de evaluare. Rolul evaluatorului este cel de factor din 
interior al procesului de înv are, nu un observator neutru . El u ureaz  înv area i evaluarea, plecând de 
la premiza c  evaluarea îndepline te func ii mai degrab  de ameliorare i de corectare decât de sanc ionare.  

În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii 
eficiente între predare – înv are - evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalit ii. Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare, 
ob inute pe un timp limitat, i de regul  cu o arie mai mic  de con inut , metodele alternative de evaluare 
prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  leg tur  cu 
instruirea / înv area, de multe ori concomitent cu aceasta i pe de alt  parte, ele privesc rezultatele colare 
ob inute pe o perioad  mai îndelungat  , care vizeaz  formarea unor capacit i , dobândirea de competen e 
i mai ales schimb ri în planul  intereselor , atitudinilor , corelate cu activitatea de înv are. 

382



Metodele alternative completeaz  datele furnizate de metodele de evaluare tradi ionale, prin l rgirea 
sferei de cuprindere. Evaluarea nu se opre te doar la con inuturile vehiculate în coal , la rezultatele 
ob inute (cuno tin e, priceperi, deprinderi, capacit i, modele de comportament, tr s turi atitudinale etc.), 
ci se extinde asupra rezultatelor ob inute în situa ii diverse, în contexte diferite, nu numai la coal .  

Metodele alternative de evaluare au marele avantaj c , al turi de cuno tin e i capacit i, evalueaz : 
atitudini, interese, capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, adapt ri atitudinale i 
comportamentale). 

În contextul reformei educa ionale, cadrul didactic are nevoie s  tie ce se a teapt  de la el i s  aib  
capacitatea profesional  de a ac iona responsabil, inclusiv în domeniul evalu rii rezultatelor colare.  

Evaluarea, indiferent de metoda folosit , trebuie s  aib  un caracter stimulativ. Ea nu trebuie s  
demoralizeze pe elevi, ci s -i încurajeze i s -i stimuleze s  înve e mai bine. Pentru aceasta, ea trebuie 
conceput  i prezentat  elevilor ca o sarcin  comun  i nu ca o sanc iune. 

 
 
Bibliografie: 
 
Apostol, Adriana, ,, Practici alternative de evaluare”, Editura Qim, Ia i, 2003 
Radu, Ion, ,, Evaluarea în procesul didactic”, E.D.P. , Bucure ti, 2000 , p.240. 
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Evaluarea pre colarilor între online i tradi ional 

Silai Andreea,                                                                         
Gr dini a cu Program Normal i Prelungit Smile, Bistri a N s ud 

 

 

Evaluarea sau specificul evalu rii este un concept care poate fi definit prin mai multe varinate, mai 
multe modalit i, din mai multe perspective. Având în vedere contextul în care m  aflu, doresc s  definesc 
evaluarea din punct de vedere pedagogic, o defini ie simpl , pe în elesul fiec ruia. Astfel, din punctul meu 
de vedere, aceasta, reprezint  o component  a procesului de instruire care se realizeaz  într-un mod dirijat 
de c tre cadrul didactic înspre elevi în scopul m sur rii abilit ilor atât practice, cât i cognitive ale 
pre colarului. A adar, evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce 
urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un 
moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. Evaluarea face posibil  aprecierea 
rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse.  Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: 
evaluarea ini ial , continu  i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, conturându-se ca fiind  o condi ie 
decisiv  în reu ita activit ilor cu caracter didactic. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii raportat la con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, s  identifice lipsurile pentru ca dup  fiecare 
secven  de înv are s  adopte m suri pentru îmbun t irea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, etc. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare general, 

cuprinz toare a rezultatelor, pe perioade lungi. 
Dup  cum bine tim exist  i o serie de modalit i de evaluare pe care in s  le men ionez mai jos: 

Observara copiilor în timpul activit ii instructive-educative reprezint  perceperea organizat , sistematic , 
de durat  a conduitei în situa ii variate. Aceasta presupune stabilirea unui plan, precizarea instrumentelor, 
consemnarea datelor i interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil conceput pe baza unui plan de întreb ri, urmând a 
fi analizate r spunsurilor copiilor 

Studiul produselor activit ii ofer  date importante despre dezvoltarea deprinderilor, a aptitudinilor 
i a cuno tin elor copiilor. Sunt studiate desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai des întâlnite metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o 
interac ionare direct  între educatoare i copil. Întreb rile pot fi adaptate în func ie de con inutul  
r spunsurilor. Probele orale dau ocazia celor mici s - i formulize r spunsurile într-un mod democratic i 
spontan. Portofoliul este o metod  de evaluare care con ine o serie de date despre progresul copilului, 

Vreau acum s  m  rezum i s  vorbesc mai mult despre impactul pe care l-a avut pandemia de 
COVID-19  asupra evalu rii, i asupra cuno tin elor care trebuiau asimilate în aceast  perioad . Încep prin 
a prezenta pu in o imagine de ansamblu a acestui aspect. 

În dorin a copilului de a înv a intervin o serie de factori de ordin motiva ional, precum nevoie de 
cunoa tere, pl cerea de a înv a, nevoia de prestan , participarea i implicare p rin ilor, valorizarea 
cunoa terii, idealuri, cooperarea i competi ia, care î i pun amprenta asupra viitoarelor achizi ii ale copilului 
i asupra modului în care se realizeaz  acestea. Predarea fizic  sau la coal , adic  nu acas  folosindu-ne 

de tehnologie i de internet cu toate func iile de care dispune a reprezentat un mod de via  atât pentru elevi, 
cât i pentru profesori. coala constituia un loc unde se împ rt eau cuno tin e din diverse domenii prin 
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anumite discu ii, discu ii la care participau mai multe persoane în acela i timp. coala este un loc unde 
cadrul didactic poate s  trasmit  prin diverse forme interactive cuno tin ele lui înspre elevi respectând 
anumite reguli impuse de currciculum. Se forma o anumit  leg tur  între profesor i elevi, între elevi i 
elevi i între elevi i profesor.  

Lec iile se desf urau într-un mediu liber în care elevii puteau s  interac ioneze, acesta fiind un 
element definitoriu pentru acest tip de predare. Atunci când interac ion m cu oameni, cu obiecte din jurul 
nostru, ne extindem orizonturile de cuno tere. Toate aceste aspecte, pot fi într-o oarecare m sur  controlate 
de cadrul didactic. Evaluarea cu ajutorul internetului i a platformelor digitalizate este cu totul i cu totul 
diferit  de evaluarea din mediul fizic. Nu dispune de acelea i puncte pozitive asupra dezvolt rii elevilor. 
Am fost pu i la încercare prin a realiza activit i cu elevii în mediul online..  

Cred c , datorit  faptului c  niciun cadru didactic nu a fost special preg tit pentru acest mod de 
desf urare al activit ile au fost mult mai dificile.Trebuiau luate decizii de moment în care profesorii s  se 
adapteze cu noua form  de predare. Con inutul era divers, iar tehnicile de predare trebuiau modificate i 
adaptate astfel încât totul s  devin  mult mai interactiv i cu efecte pozitive asupra asimil rii con inutului.  

Evaluarea online s-a manifestat prin jocuri didactice transpuse în mediul online fiind introduse 
elemente media (anima ii, prezent ri power point cu imagini suggestive i alte con inuturi de pe diferite 
site-uri educationale). Activit ile au fost sus inute între profesor i elevii sau în unele cazuri i p rin i.. De 
cele mai multe ori sau cel mai des utilizate platforme pe care s-au sus inut ore online au fost Microsoft 
Teams, Zoom sau Meet. Fiecare are o alt  form  de utilizare i alte func ii specifice.. Înv area din mediul 
online s-a dovedit a fi foarte obositoare atât pentru profesori, cât i pentru elevi. Timpul de preg tire al 
temelor a durat mai mult decât în general. Pe elevi a fost necesar s  îi ajute p rin ii deoarece nu reu eau 
mereu s  in  pasul cu ceilal i. Pentru cadrul didactic a fost destul de dificil s  p streze o lini te, o 
coordonare general  a elevilor.  

Prin urmare, predare online, a schimbat cu totul modul de a evalua elevul, plasând-l pe acesta într-un 
context cu totul nou. Modalitatea de observare s-a transformat într-un fenomen indirect care a încetat s  
mai reprezinte un avantaj. Ritmul evalu rii s-a modificat, iar activit ile de evaluare au devenit mai dense, 
instrumentele de evaluaremanifestându-se într-o form  condi ionat  de contextul media, respectiv mediul 
online. 
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Evaluarea no iunilor de lexicologie în contextual actual 

Profesor Marina Sima,                                                                  
coala Gimnazial  Episcop Melchisedec tef nescu Gârcina/Neam  

 
 

 
Una dintre cele mai importante meniri ale pred rii limbii române este însu irea vocabularului, care 

s  cuprind  un bagaj de cuvinte cât mai bogat i mai diversificat. Profesorul de gimnaziu trebuie s  
valorizeze cuno tin ele dobândite anterior de c tre elevi i s  pun  în prim-plan valoarea însu irii normelor 
de exprimare corect , necesitatea dobândirii unui vocabular bogat, care s  creeze posibilitatea utiliz rii i 
în elegerii unor cuvinte dintr-o gam  larg  de domenii asigurând astfel integrarea cu succes în societatea 
actual , o er  a progresului subit i constant.  

Experien a didactic  a condus spre conturarea unor metode de evaluare variate a c ror taxonomie 
poate fi realizat  inând cont de caracterul activizant al acestora. Se disting astfel metode clasice de 
evaluare, categorie în care se înscriu probele orale i scrise i metode alternative- observarea sistematic , 
portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 

Modalit ile tradi ionale de verificare i apreciere a cuno tin elor i a priceperilor la limba român  
comport  dou  forme majore: probele orale i probe scrise. Prin aplicarea unor probe orale sunt verificate 
performan ele elevilor, progresul realizat în achizi ia cuno tin elor i în formarea priceperilor i 
deprinderilor de aplicare practic  a acestora. Evaluarea prin probe orale se realizeaz  de cele mai multe ori 
folosind metoda conversa iei examinatoare, prin care elevul este chestionat, prin întreb ri închise sau 
deschise, intratextuale, intertextuale sau extratextuale. O alt  metod  utilizat  este cea a exerci iului, 
elevilor propunându-li-se exerci ii de identificare, de motivare, de diferen iere, de în elegere i interpretare 
a unor no iuni, de aplicare etc.. Metode complementare de evaluare, ca proiectul i portofoliul, includ acest 
tip de evaluare oral  deoarece materialele realizate sunt sus inute oral. Discu ia reflexiv  este o form  a 
evalu rii orale prin care este antrenat  întreaga clas  în vederea în elegerii procesului înv rii prin 
prezentarea pa ilor parcur i în realizarea demersului instructiv-educativ. 

Evaluarea în scris a competen elor lingvistice în cadrul orelor de limba român  se realizeaz  prin 
parcurgerea unor sarcini concrete. Evaluarea scris  la limba român  folose te teste de evaluare predictive, 
formative sau sumative, care au rolul de a aprecia obiectiv rezultatele înv rii. Aceste teste pot avea o 
structur  divers  con inând o serie de itemi, în ele i drept componente ale unei probe de evaluare, care sunt 
concepu i prin raportarea la obiectivele lec iei. Se disting mai multe tipuri de itemi, pe care îi vom explica 
i exemplifica privind no iunile de lexicologie a limbii române, care ne intereseaz  în lucrarea de fa . 

Evaluarea este o component  obligatorie a sistemului de înv mânt prin calitatea de a verifica i 
înregistra progresul sau regresul elevilor pe parcursul unei perioade determinate de timp. Notele primite de 
c tre elevi in cont de descriptorii de performan  stabili i la nivel na ional i au scopul de a informa i de 
a motiva elevii, indiferent de forma îmbr cat  de  evaluarea aplicat . 

Analizând cele dou  tipuri de metode utilizate în lec ia de limba român  i comparând beneficiile sau 
limitele impuse de acestea am constatat, în primul rând, necesitatea stringent  de aplicare a unor forme 
multiple de evaluare, în al doilea rând c  abordând metode cu prec dere tradi ionale se realizeaz  o bun  
însu ire a no iunilor teoretice de lexicologie, cu scopul de a constitui din acestea o premis  a comunic rii, 
a realiz rii constante a unui schimb de mesaje variate. De cealalt  parte, prin utilizarea unor metode 
moderne în cadrul lec iilor de predare a no iunilor lexicale, se urm re te mai mult decât transmiterea unor 
idei, se urm re te implicare activ  a elevilor în actul pred rii, activitate care sus ine con tientizarea 
procesului în sine i care spore te implicarea acestora în procesul înv rii, conferind importan  deosebit  
cunoa terii  lingvistice prin crearea unor contexte în care elevii s  poat  constitui în elesuri prin atribuirea 
de semnifica ii mesajelor formulate.  
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Cuno tin ele lexicale sunt valorizate prin utilizarea unor metode diverse care ridic  la loc de cinste 
limbajul perceput ca i instrument de comunicare. F r  a avea inten ia de a reduce rolul educativ al 
metodelor tradi ionale în cadrul lec iilor de limba român , men ion m totu i faptul c  din ce în ce mai mult 
se simte nevoia de modernizare a procesului înv rii, de adaptare constant  a tiplologiei activit ilor 
propuse în func ie de specificul colectivelor de elevi i în fun ie de genera ia din care fac parte ace tia, în 
vederea cre terii performan elor colare. 
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METODE, TEHNICI I INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

SIMA OTILIA                                                                         
COLEGIUL TEHNIC RE I A 

 

 

Cum evalu m?  

Pentru a identifica r spunsuri adecvate la aceast  întrebare este necesar s  ne orient m reflec ia asupra 
metodelor, tehnicilor i instrumentelor pe care le valorific m în cadrul demersului evaluativ, astfel încât i 
acesta (nu numai actul pred rii i al înv rii) s  se poat  caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient.  

H r ile conceptuale  

H r ile conceptuale („conceptual maps”) sau h r ile cognitive („cognitive maps”) pot fi definite drept 
oglinzi ale modului de gândire, sim ire i în elegere ale celui/celor care le elaboreaz . Reprezint  un mod 
diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, înv are, cercetare i 
evaluare la toate nivelurile i la toate disciplinele.”  

De i sunt utilizate mai mult în procesul instruirii, h r ile conceptuale (introduse i descrise de J. 
Novak în 1977) reprezint  i instrumente care îi permit cadrului didactic s  evalueze nu atât cuno tin ele 
pe care le de in elevii, ci, mult mai important, rela iile pe care ace tia le stabilesc între diverse concepte, 
cuno tin e internalizate în procesul înv rii, modul în care î i construiesc structurile cognitive, asociind i 
integrând cuno tin ele noi în experien ele cognitive anterioare. Harta cognitiv  ia forma unei reprezent ri 
grafice care permite „vizualizarea organiz rii proces rilor mentale a informa iilor legate de o problem  de 
con inut sau concept” . Poate fi integrat  atât în activit ile de grup, cât i în cele individuale.  

Principalele avantaje ale utiliz rii h r ilor conceptuale:  faciliteaz  evaluarea structurilor cognitive 
ale elevilor, cu accent pe rela iile stabilite între concepte, idei; determin  elevii s  practice o înv are activ , 
logic ; permit profesorului s  emit  aprecieri referitoare la eficien a stilului de înv are al elevilor i s  îi 
ajute s - i regleze anumite componente ale acestuia; asigur  „vizualizarea” rela iei dintre componenta 
teoretic  i cea practic  a preg tirii elevilor; faciliteaz  surprinderea modului în care gândesc elevii, a 
modului în care î i construiesc demersul cognitiv, permi ând ulterior diferen ierea i individualizarea 
instruirii; pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare; pot servi ca premise pentru elaborarea 
unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, accelerare sau în construc ia unor probe de evaluare; 
permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot eviden ia i elemente de 
ordin afectiv ; subsumate demersului de evaluare formativ , eviden iaz  progresul în înv are al elevilor; 
pot fi valorificate în secven ele urm toare de instruire. 

În sfera dezavantajelor includem:consum mare de timp;risc crescut de subiectivitate în apreciere în 
absen a unor criterii de evaluare clare; efort intelectual i voluntar intens din partea elevilor care trebuie s  
respecte anumite standarde i rigori impuse de specificul acestei metode. 

Proiectul  

Reprezint  „o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor 
pentru evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp (câteva zile sau 
câteva s pt mâni) i poate fi sarcin  de lucru individual  sau de grup. Pe parcursul realiz rii proiectului, 
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cadrul didactic ofer  suport i consulta ii elevilor în desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare 
i poate efectua evalu ri par iale. 

Evaluarea proiectului implic  atât raportarea la calitatea produsului, cât i la calitatea procesului, a 
activit ii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul s  formuleze criterii clare, susceptibile de a 
asigura o evaluare obiectiv , i s  le comunice elevilor.  

 Avantaje: este, în acela i timp, o metod  eficient  de evaluare, dar i o metod  de înv are 
interactiv ; plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic ; cultiv  responsabilitatea pentru propria 
înv are i rezultatele acesteia; asigur  implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 
faciliteaz  abord rile de tip inter- i transdisciplinar; promoveaz  interevaluarea/autoevaluarea i 
interînv area; ofer  posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cuno tin e, capacit i, 
abilit i);asigur  dezvoltarea competen elor de rela ionare, a competen elor de comunicare; stimuleaz  
creativitatea; faciliteaz  dezvoltarea încrederii în propriile for e. 

Limite ale utiliz rii proiectului ca metod  de evaluare: apari ia unor conflicte între elevi (în condi iile 
elabor rii în grup a proiectelor); minimalizarea rolului profesorului . 
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EVALUAREA TRADI IONAL  A PRE COLARILOR 

 

 

SIM N-MITU ANDREEA-NICOLETA 
                                                              

 

În amplul proces de ra ionalizare a înv rii, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Evaluarea tradi ional  este în eleas  ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerin ele 
externe, într-un proces de înv are cu obiective insuficient precizate, justificate i inflexibile în desf urarea 
sa precum i suspicunea c  educatoarea nu se adpteaz  la particularit ile copilului, condi iile de desf urare 
a procesului de înv are, validitatea probei i condi iile de evaluare. 

Evaluarea are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate obiectiv  de punere în eviden a a 
randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are, dar i al celei de instruire, furnizând 
totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor m suri de ameliorare a acestei 
activit i. 

Aprecierea rezultatelor, în func ie de obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii. Se culeg datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, despre nivelul de 
cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 

Se urm re te realizarea i însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. 
În func ie de rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Cunoa tere psihologic  a copilului e important  în etapa pre colar  cu atât mai mult cu cât la aceast  
vârst , evolu ia e foarte rapid  i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

Evaluarea are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a schimb rii, în atitudinile i comportamentele 
dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

Activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, presupune: cunoa terea teoretic  i 
concret  a particularit ilor copiilor i competen a scopurilor definite. 

Evaluarea trebuie integrat  în acest proces i nu se va constitui printr-o activitate anterioar  lui i abia 
atunci va face parte din obiectivele procesului de înv mânt. Trebuie integrat  în actele de predare - 
înv are conducând la îmbun t irea lor, la îmbun t irea performan elor cu respectarea anumitor cerin e 
psihopedagogice: sincronizarea preg tirii pre colarilor cu obiectivele specifice fiec rei discipline de studiu 
i cu cele opera ionale ale fiec rei activit i, formularea de întreb ri care s  permit  verificarea cuno tin elor 
i deprinderilor esen iale din materia predat , evaluarea nu trebuie s  stimuleze copilul, s  îi stârneasc  

interesul. 

Evaluarea trebuie conceput  i prezentat  copiilor ca o sarcin  comun  fireasc  i nu ca o sanc iune.   

Evaluarea ini ial  – const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini  sau în momentul integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale pre colarit ii. Constituie o premis  
determinant  în proiectarea demersului didactic i o condi ie a reu itei acesteia. 
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Evaluarea continu  – (formativ  sau de progresa) o g sim în derularea tuturor activit ilor curente din 
cadrul gr dini ei i care opereaz  în diferite forme:   

Evaluarea sumativ  – intervine de obicei, la cap tul unei componente tematice care se desf oar  pe 
o durat  mai marte de timp sau la sfâr it de semestru –când sunt revizuite cuno tin ele, deprinderile, 
abilit ile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al înt ririi i stabiliz rii noilor comportamente 
achizi ionate.  

La aceast  form  de evaluare se recurge la sfâr itul anului preg titor, când se verific  parametrii 
generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  cele mai înalte niveluri de performan  în baza c rora copilul 
este declarat apt pentru a fi colarizat. 

Evaluarea sumativ  reprezint  un sondaj ce relev  informa ii at t despre copii, cât i despre activitate. 
De aceea, aceast  evaluare nu ofer  informa ii complete despre gradul de însu ire a cuno tin elor, de 
formare a deprinderilor la to i copiii, deoarece acest tip de evaluare nu înso e te demersul didactic secven
cu secven , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs, ori de câte ori ar fi necesar. 

Concluzionând, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: 
respectarea particularit ilor de vârst  i individuale; g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca 
evaluarea s  contribuie la dezvoltarea personalit ii copilului pre colar; s  r spund  sarcinii gr dini ei de a 
preg ti copii pentru integrare cu succes în activitatea colar . 
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Importan a evalu rii în înv are. Metode i tehnici. 
 
 
 

Prof. înv. primar, Siminescu Petronela,                                                    
coala gim. ”Manolache Costache Epureanu” Epureni, jud. Vaslui 

 
 
 
’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausubel) 
 
 

 
   
Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial  i o component  a procesului 

de înv mânt. Între înstruire-înv are- evaluare exist  o rela ie de intercondi ionare reciproc , fiecare dintre 
ele fiecare realizându-se prin raportare la celelalte. Este corect s  se evalueze ceea ce s-a predat respectiv 
înv at. 

Prin intermediul evalu rii, cadrul didactic ob ine informa ia calit ii presta iei sale didactice i are 
posibilitatea de a adopta m suri care s  eficientizeze stilul de înv mânt pe care îl promoveaz . Din 
perspectiva elevului, evaluarea orienteaz  i dirijeaz  activitatea de înv are a acestuia ajutându-l s - i 
formeze un stil de înv are. 

Înv mântul modern actual, solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, care s  aib  la baz  
formarea competen elor elevului. Evaluarea actual  pune accent pe emiterea judec ii de valoare, ce 
acoper  atât domeniile cognitive cât i pe cele afective i psihomiotorii ale înv rii colare. Astfel 
evaluarea are rol activ ce dezvolt  mereu o func ie de feed-back  pentru elev. 

Noul sistem de evaluare prin calificative bazate pe descriptori de performan  a însemnat schimbarea 
orient rii evalu rii dinspre cantitativ spre calitativ, astfel elevul devine subiect dar i obiect al evalu rii, 
relizându-se astfel o evaluare obiectiv , folosind cele patru trepte de notare, ce asigur  transparen  în 
notare. 

Evaluarea joac  în cadrul procesului de înv mânt un rol informativ, dar mai ales formativ. 
Evaluarea pentru înv are const  în utilizarea evalu rii mai ales pentru îmbun t irea înv rii, i mai pu in 
pentru m surarea acesteia.. Testarea poate fi o tehnic  de înv are foarte eficient : sute de experimente 
psihologice au demonstrat c  testele, chiar i când nu sunt notate, îmbun t esc înv area. Ele reprezint  un 
bun antrenament pentru memorie, conducând la îmbun t irea înv rii pe termen lung. 
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Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 
de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai r spândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discu ie liber . În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarit i profesorul poate cere elevului informa ii suplimentare 
sau o motivare a r spunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversa ie, redarea unui con inut etc.  

Metoda de evaluare scris  include diferite forme: extemporal, tez , test, chestionar, eseu, referat, 
tem  executat  acas , portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un num r mare de elevi 
simultan. Este o metod  mai obiectiv  decât cea oral .  

Eseul este o metod  preluat  din literatur  i cuprinde dou  tipuri: eseu liber i eseul structurat. Eseul 
liber d  ocazia elevului de a- i exprima liber opinia în leg tur  cu o tem  dat , f r  a ine cont de o anumit  
structur  sau schem . În schimb, în ceea ce prive te eseul structurat, elevul trebuie s  se supun  unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a- i organiza mai bine con inutul. Al turi de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cuno tin ele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
preg tire al elevilor este necesar  aplicarea i altor metode.   

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia, 
autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarul. 

Avantajele acestor metode sunt stimularea creativit ii i a implic rii elevului în procesul de evaluare, 
dezvoltarea sim ului critic i a motiva ie. 

Evaluarea pentru înv are const  în utilizarea evalu rii mai ales pentru îmbun t irea înv rii, i mai 
pu in pentru m surarea acesteia. Testarea poate fi o tehnic  de înv are foarte eficient : sute de experimente 
psihologice au demonstrat c  testele, chiar i când nu sunt notate, îmbun t esc înv area. Ele reprezint  un 
bun antrenament pentru memorie, conducând la îmbun t irea înv rii pe termen lung. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

 
 

Prof. Înv. primar: Simioana Mihaela 
c. Gimnazial  ”Tudor Vladimirescu”, Dr g ani 

 
 
 

 
„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 

mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.  

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                                 : probe scrise( fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

 

                                                                   : lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,                             
aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice  în 
timpul activit ii i înregistrarea; discu ii individuale;afi area lucr rilor; consemnarea grafic  a 
rezultatelor pe domenii experien iale; 

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE

ALTERNATIVE
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Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.)  

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

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

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

Bibliografie: 
 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,   Bucure ti, 
EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
 
 

Valen ele formative ale metodelor alternative de
evaluare sunt urm toarele:

Ofer elevului posibilitatea de a ar ta ceea ce
tie într o varietate de contexte i situa ii, permit
profesorului evaluator s ob in puncte de reper
i s adune informatii asupra derularii activitatii

copilului i implicit a sa; pe baza acestor
informatii, educatorul î i fundamenteaz

judecata de valuare într o apreciere obiectiv a
achizi iilor elevilor si a progreselor inregistrate.

Ofer educatorului o imagine la zi
asupra performan elor copilului, dar si
o imagine exhaustiv asupra profilului

general al cuno tin elor copiilor.

Asigur o realizare interactiv a actului de
predare înv are, adapdat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev în parte, valorificând i stimulând
poten ialul creativ i originalitatea acestuia.

Exerseaz abilit ile practic aplicative ale
copiilor, asigurând o mai bun clarificare

conceptual i integrare în sistemul na ional a
cuno tin elor asimilate, care astfel devin

operationale.
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE                                                          

EVALUAREA ONLINE IN INVA AMANTUL PRE COLAR 

Autor:                                                                                
SIMION ANA-MARIA, PROFESOR IN INVA AMANTUL PRE COLAR,        

GRADINITA CU PROGRAM PELUNGIT NR. 7 SLATINA 

 

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

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

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

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

o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 

o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 

o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 

o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 

o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

V  prezint site-uri online utilizate frecventate de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i. Link: https://bookcreator.com/ 
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Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 
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Evaluarea în învatamantul preuniversitar -                                                 
între online i tradi ional 

 

SIMION MIHAELA NICOLETA                                                         
GRADINITA NR. 246, sector 6, Bucuresti 

 
Evaluarea este partea integrant  a procesului de înv are. Cu ajutorul ei se stabile te dac  finalit ile 

educa ionale au fost atinse sau nu. 

Evaluarea se realizeaz  pe tot parcursul demersului didactic pentru ca to i factorii implica i – cadru 
didactic, elevi, p rin i – s  cunoasc  stadiul progresului colar, având în vedere obiectiveleî nv rii i 
a tept rile factorilor interesa i. 

Evaluarea vine în sprijinul atingerii obiectivelor înv rii.  Rezultatele evalu rii sunt esen iale în 
proiectarea pred rii i înv rii. Rezultatele evalu rii constituie elemente de sprijin în luarea deciziilor 
privind interven iile educa ionale. 

Evaluarea dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back pentru elev. Informeaz  cadrul didactic asupra 
punctelor tari ipunctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra eficien ei activit ii didactice. 

O evaluare modern , atractiv , implic  o diversitate de tehnici de evaluare, tehnici care vizeaz  
deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale spa iului colar (comunicare profesor-elev, competen e 
rela ionale, disponibilit i de integrare social ). 

Evaluarea digital  este o metod  modern , des întâlnit  în ultima perioad . 

Ca orice metod  are avantaje, cum ar fi: obiectivitatea evalu rii progresului colar, permite adaptarea 
cerin elor la nivelul elevilor, feed-back rapid, este o metod  eficient  i rapid  de evaluare. 

Dezavantaje, cum ar fi: existen a riscului dependen ei pentru mediile virtuale în detrimental 
proceselor fire ti de socializare, costuri ridicate ale aparaturilor necesare (sal  computerizat ), necesitatea 
de soft-uri competitive, lipsa de cadre specializate în informatic . 

In gradinitele de copii, educatorul nu are o sarcina tocmai usoasa, el trebuie sa tina legatura cu parintii 
si cu copiii online.  

Pentru a preda si apoi a evalua exista multe instrumente, jocuri online si pentru prescolari .Acestea 
se pot accesa prin platformele disponibile online .Aceste platforme trebuie accesate de catre parinti  , parinti 
care  trebuie sa se implice mai mult decat de obicei in activitatile propriului copil. 

”...Nici o evaluare nu este pur  sau perfect  în sine sau în mod absolut. Perfec iunea ei provine din 
adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut ...” (Geneviere Meyer) 

 

Bibliografie: 

1. Ion Albulescu, Horatiu Catalano, “Sinteze de pedagogia invatamantului prescolar“, Edi6ttura DPH, 
2019 

2. Marin manolescu, “Teoria si metodologia evaluarii“, Editura Universitara , 2010 
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Evaluarea la istorie - între tradi ional i online 

Prof. SIMION VIOLETA                                                               
COALA GIMNAZIAL  RÂMNICELU                                                  

Com Râmnicelu, jud. Br ila 

 
Activizarea este cea care duce la un succes colar care are în vedere atingerea obiectivelor propuse. 

Succesul colar la disciplina istorie, se raporteaz  la rezultatele elevilor care înglobeaz  cuno tin ele 
însu ite, capacit ile intelectuale formate, tr s turile de personalitate. Succesul implic  o rela ie de 
concordan  între cerin e, capacit i i rezultate.  

Factorii determinan i ai succesului colar sunt de dou  tipuri: factori interni (biologici i psihologici) 
i factori externi (sociali i pedagogici). Reu ita colar  reprezint  rezultatul interac iunii tuturor factorilor. 

Influen a acestora nu este nemodificabil , deoarece factorii externi ac ioneaz  prin intermediul factorilor 
interni. 

Randamentul colar are la baz  activizarea elevului care este în eleas  ca o ac iune de instruire/ 
autoinstruire, de dezvoltare a personalit ii prin stimularea i dirijarea metodic  a activit ii sale. Pentru a 
ob ine un bun randament colar este nevoie s  inem cont de: trezirea i cultivarea interesului elevului pentru 
cunoa tere, excitarea inteligen ei i a celorlalte func ii psihice  prin efort personal, formarea abilit ilor de 
orientare autonom  în problemele practice, cultivarea spiritului investigativ etc. 

În prevenirea i combaterea insuccesului colar la disciplina istorie, exist  trei factori decisivi: 

• Mediul familial i colaborarea acestuia cu coala 

• Rolul procesului de înv mânt i necesitatea trat rii diferen iate a elevilor 

• Rolul rela iei înv tor/elev – trezirea interesului, stimularea, încurajarea 

Metodele activ-participative joac  un rol decisiv în reu ita colar i prevenirea insuccesului 
colar. Metodele activ-participative la disciplina istorie, sunt axate pe activitatea elevului i tind s  

deplaseze accentul pe înv are, cu ridicarea concomitent  a exigen elor fa  de predare. Elevul este 
considerat subiect al actului de instruire i educa ie.  

Dac  didactica tradi ional  punea accent pe instruc ie, în didactica modern  se acord  prioritate laturii 
formativ-educative, exers rii i dezvolt rii capacit ilor i aptitudinilor intelectuale, inova iei i crea iei, 
forma iei de ansamblu a personalit ii. Accentul cade acum pe principiul educa iei permanente, urm rind 
însu irea unor tehnici de munc  intelectual , de autoinstruire permanent . 

Metodele activ-participative sunt deci metode operatorii care rezerv  o pondere crescând  elevului în 
interac iunea lui cu obiectele înv rii, care determin  un maximum de activism al structurilor opera ional-
mintale în raport cu sarcinile de înv are în care este angajat acesta. 
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Întregul sistem al educa iei active subliniaz  interesul i curiozitatea, trebuin a de cunoa tere i tr ire 
emotiv . Conceptul de metod  activ  se întemeiaz  pe primatul efortului de gândire i pe mecanismul 
gândirii c rora li se asociaz  i li se subordoneaz  mecanismul motiva iei. 

Metodele activ-participative se disting prin caracterul lor solicitant; ele pun în ac iune, sub multiple 
aspecte, for ele intelectuale ale elevului – gândirea, imagina ia, memoria i voin a acestuia. 

Gradul de activizare i participare la disciplina istorie, variaz  de la metod  la metod . Depinde de 
felul cum este în eleas  i utilizat  o metod  sau alta, cum se îmbin  elementele de dirijare a înv rii cu 
cele de munc  independent , cum este conceput  dirijarea.  

Latura independent , dialogul euristic, înv area prin explorare i descoperire, discu iile colective, 
implic  elevii în înv are mai mult decât o explica ie sau o expunere. Istoria a devenit un element de 
neînlocuit în cultura omului modern. 

Bibliografie: 
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Ionescu, M. “Strategii de activizare a elevilor în procesul didactic” Universitatea Cluj-Napoca, 1980 
Ionescu, M., Chi , V. “Strategii de predare-înv are” Ed. tiin ific , 1992 
V ideanu, G.  “Educa ia la frontiera dintre milenii” E.D.P., Bucure ti, 1988 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROFESOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR SIMIONESCU SIMONA 
COALA GIMNAZIAL  NR.1 ROMA,                                                   

LOC. ROMA, JUD. BOTOSANI 
 
 
 

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

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE INOVATOARE                                    
ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

ÎNV. SIMON ANNAMARIA                                                             
COALA GIMNAZIAL  ”KRIZA JANOS”-AITA MARE 

 

Metodele inovative de înv are sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii i dezvolt rii 
personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de idei, de 
experien e, de cuno tin e, asigurând perfec ionarea i optimizarea demersului educa ional.  

Metodele utilizate sunt atât cele “clasice”, cât i cele “moderne”; numai abilitatea cadrului didactic 
poate face ca orice metod  folosit  s  stârneasc  interesul copilului i s -l determine s  înve e în modul cel 
mai pl cut: prin joc. Cele mai utilizate metode interactive sunt cele care canalizeaz  energiile creatoare ale 
colarilor în direc ia propus , le capteaz  aten ia, stimuleaz  mecasnismele gândirii, ale inteligen ei, voin ei, 

motiva iei i imagina iei i îi implic  afectiv în ceea ce fac.  
Procesul de formare interactiv presupune ac iune atât din partea profesorului cât i din partea elevului. 

Profesorul, model pentru a crea cadrul optim de înv are, este necesar s  in  cont de anumite criterii în 
aplicarea metodelor moderne de înv are, cum ar fi: competen ele ce urmeaz  a fi dezvoltate la elevi, nivelul 
intelectual i capacit ile elevilor, resursele materiale accesibile i gradul de complexitate al con inutului. 
Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca procesul instructiv-educativ s  se 
desf oare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a înv rii.  

Metodele inovative presupun o înv are prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare 
de idei, opinii i argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea i dorin a de cooperare 
a copiilor, pe implicarea lor direct  i activ , pe influen a reciproc  din interiorul microgrupurilor i 
interac iunea social  a membrilor unui grup.  

În înv mântul primar sunt utilizate o multitudine de metode moderne înso ite de tehnici specifice i 
resurse materiale, dintre care amintim:  

1. Explozia stelar   
2. Lotus - flori de nuf r  
3. Bula dubl -dou  cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori diferite, s ge i lungi 

i scurte  
4. Predarea/înv area reciproc  - palete colorate cu întreb ri, ecusoane, coroni e  
5. Ciorchinele-cercuri sau ovale de dou  m rimi i dou  culori, s ge i  
6. Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici preda i, pl cu e cu descrie, compar , analizeaz , 

argumenteaz , asociaz , aplic , simboluri pentru copii  
7. P l riu e gânditoare-alb , ro ie, galben , verde, albastr  neagr   
8. Piramida i diamantul –suport de lucru, p trate sau benzi de carton de culori diferite  
9. Mozaicul –fi a expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat  
10. Diagrama Venn – fi e de lucru, ecusoane   
 
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispozi ia profesorului, de a c ror cuno tin e i 

utilizare depinde eficien a muncii educative.  
 
Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularit ile elevilor cu care lucreaz , obiectivele pe 

care trebuie s  le ating , trebuie s  ac ioneze pentru a- i valorifica pe deplin personalitatea, devenind el 
însu i un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor i procedeelor didactice.   
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Metodele de înv mânt sunt un element de baz  al strategiilor didactice, în strâns  rela ie cu 
mijloacele de înv mânt i cu modalit ile de grupare a elevilor. De aceea, op iunea pentru o anumit  
strategie didactic  condi ioneaz  utilizarea unor metode de înv mânt specifice. Totodat , metodele de 
înv mânt fac parte din condi iile externe ale înv rii, care determin  eficien a acesteia. De aici decurge 
importan a alegerii judicioase a metodelor corespunz toare fiec rei activit i didactice.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

 

Simon Eniko 

 
 

Începând cu anul 2020 sistemul de înv mânt se schimb  în totalitate.  Se reorienteaz  c tre practici 
noi de comunicare i de cooperare care nu se mai fac ta  –în- fa  ci prin intermediul internetului, adic  
online. Adul ii i copii sunt în situa ia de a descoperi noua func ie a înv rii, cea care se face de acas , f r  
prezen a fizic  la coal . Elevii i profesorii sunt pu i într-o situa ie cu care nu s-au întâlnit pân  acum, 
niciodat . 

În aceste situa ii au ap rut o serie de probleme pe care unii le-au considerat bariere, al ii îns  le-au 
considerat drept provoc ri i noi oportunit i în a preda i a înv a. Atât copii cât i profesorii trebuie s  
fac  fa  i s  se adapteze situa iilor noi, care apar într-un ritm foarte repede. 

Între timp au ap rut foarte multe studii i opinii, care discutau atât lucrurile pozitive c t i cele 
negative ale înv rii online. Limitele sunt rela ionarea fa -în-fa  de c tre cadru didactic – elev. Sprijinul 
pe care îl primeau elevii în metoda tradi ional , acum este greu de oferit online. Elevii cu nevoi speciale ( 
dislexici, disgrafici, etc. ) sunt acum i mai dezavantaja i pentru c  profesorul nu le poate vedea sau controla 
în mediul online a a cum se întâmpla în mod tradi ional date fiind limit rile tehnologice. 

Lucrurile pozitive sunt pu ine dar nu irelevante. Voi enumera câteva dintre ele. Prin cadrul pred rii- 
înv rii online competen ele digitale ale profesorilor i ale elevilor a crescut considerabil, descoperind noi 
tehnici i metode de predare - înv are.Noi activit i au fost prezentate elevilor, precum mai multe platforme 
online de înv are, aplica ii i laboratoare digitale de care elevii nu au auzit prea multe înainte. 

Analizând opiniile cadrelor didactice referitoare la aspectele privind procesul didactic actual ei  au 
semnalat mai multe probleme i dificult i în mediul online, precum lipsa instrumentelor pentru gestionarea 
clasei, pentru feedback i evaluare, dificult i de ordin tehnic –platforme care trebuie instalate, care nu 
func ioneaz , lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activit i de înv are suficient de eficiente i/ 
sau atractive pentru to i elevii, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-înv are -evaluare la disciplina 
lor, lipsa con inutului educa ional (resurse digitale) în domeniul disciplinei. 

Cele mai importante probleme semnalate au fost legate de metodele, tehnicile i strategiile aplicate 
pentru realizarea evalu rii. 

Exist  multe defini ii pentru evaluare.. De exemplu, Doina Mihala cu (2006) consider  c : 
“Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur .”  

Metodele tradi ionale de evaluare sunt bine cunoscute i folosite frecvent la toate nivelurile de 
înv amânt. Acestea creaz  un anumit grad de satisfac ie i confort, pornind de la ideea c  ceea ce este 
experimentat i implementat de mul i i de o mai lung  perioad , are anse ridicate de succes. Cadrele 
didactice se simt în largul lor folosind aceste evalu ri îns  dac  întreb m elevii, ei au o p rere cu totul 
alta.Cei mai mul i  au un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evalua i. Evaluarea online va necesita 
ca profesorii s  - i modifice metodele, s  dezvolte  evalu ri eficiente i fiabile pentru elevii care studiaz  
online.  
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De i cadrele didactice au adoptat utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare, problema 
evalu rii elevilor în online nu a fost abordat  în detaliu. Aceste probleme au ap rut cu timpul. Elevii trebuie 
s  fie con tien i c  responsabilitatea înv rii îi revin acum lor. Avantajul înv rii online este c  elevii pot 
înv a ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor, dar ei trebnuie s  dovedeasc  de responsabilitate i s  fie 
autodisciplina i, motiva i s  înve e prin descoperire. Acest lucru îns  este destul de greu pentru c  sunt elevi 
de foarte multe tipuri. Unora le place s  înve e i s  descopere lucruri noi i singuri dar mai este i categoria 
acelor elevi, care au nevoie de aten ie, sprijin i motivare din partea p rin ilor sau a profesorilor.  

Evaluarea online este mai mult decât o simpl  testare a elevilor. Predarea în mod tradi ional sau 
predarea online în cadrul evalu rii trebuie s  fie la fel, adic   evaluarea  trebuie s  fie conceput  pentru a 
oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s  în eleag  i s  aplice ceea ce au înv at. Evaluarea eficient  
trebuie s  fie activ  i autentic  în predarea online. 

O alt  problem  a evalu rii online este faptul c  eficacitatea evalu rii nu este relevant . Nu se tie 
dac  elevul lucreaz  singur pe acel test sau este ajutat de cineva din spate sau are alte aplica ii care îl ajut , 
f r  ca profesorul s  tie. 

Putem spune c  evaluarea educa ional  actual  se afl  mereu în c utarea de noi modalit i specifice 
ameliorative. Tendin a actual  în evaluarea contemporan  este aceea încuraj rii studiului i aplic rii 
tehnicilor de apreciere criterial , de progres, de proces(formativ ) sau pe obiective mai largi i flexibile. 

Evaluarea modern  pune accent pe verificarea realiz rii obiectivelor, m surarea rezultatelor prin 
utilizarea unor procedee prin care se stabile te o rela ie func ional  între un ansamblu de simboluri i un 
ansamblu de fenomene i obiective sau complementare a acestora conform unor caracteristici pe care 
acestea le posed . Elevul trebuie  evaluat pentru ceea ce tie , nu s  fie sanc ionat pentru ceea ce nu tie i 
se cenreaz  mai mult pe competen e. La ora actual  se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin 
intermediul unor metodologii complexe, i a unui instrumentar diversificat. 

Într-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor 
noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne  depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea 
i de abilitatea de a le folosi.  

Cadrele didactice trebuie s  se adapteze  la noile cerin e ale societ ii, un lucru care “nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 
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EVALUAREA ÎN CLASELE PRIMARE 

Prof. Inv. Primar Simon Mihaela Monica 
 
 

Evaluarea este o component  important  a procesului educa ional. Prin intermediul evalu rii, în 
func ie de rezultatele ob inute, se determin  m sura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evalu rii este perfec ionarea procesului educa ional. 

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a acestora va pune în valoare aspectul creativit ii, al 
gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la 
nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, priceperi i deprinderi necesare 
integr rii sociale a acestuia . 

Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradi ionale i metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul i obiectivele evalu rii, tipul acesteia, 
specificul con inuturilor supuse aprecierii, particularit ile popula iei colare vizate, achizi iile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalit i de predare. Metodele de 
evaluare au frecven e de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul c  cele care se întâlnesc mai des la 
lec ie sunt i cele mai folositoare motiv rii i sus inerii înv rii educa ilor. Procesul de evaluare necesit  
demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor etape definite, înregistrarea exact  i 
conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fi e, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea 
validit ii, a relevan ei, a fidelit ii demersului evaluativ . 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia cadrul didactic „ofer  elevilor posibilitatea de 
a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea 
unei diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit". Instrumentul de evaluare reprezint  un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul ia la cuno tin  sarcina de evaluare. El este cel 

„care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul ini iat pentru a atinge scopul 
propus". Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  
în vederea realiz rii unui demers evaluativ pertinent i util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere 
afirma c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui 
instrument unic i universal. Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  (...)" . 

Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

A adar, a stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când evaluezi, sub ce 
form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute etc. Desigur, în final, în func ie de 
concluziile desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare, iar directorul 
strategia managerial . Teoria i practica pedagogic  acrediteaz  o gam  larg  de metode de evaluare. 

Acestea se pot grupa în dou  mari categorii: 
a) metode tradi ionale de evaluare; 
b) metode complementare de evaluare. 
 

Fiecare metod  î i are aportul s u în procesul instructiv-educativ, astfel, selectând metodele potrivite 
particularit ilor de vârst  ale elevilor, vom ajunge la trepte înalte ale dezvolt rii intelectuale. Datorit  
metodelor i instrumentelor de evaluare implementate în cadrul orelor, elevul nu este doar un simplu 
participant al demersului didactic, ci devine propriul s u formator. 
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LIVEWORKSHEETS –                                                                 
PLATFORM  UTIL  ÎN EVALUARE 

 

Autor: Simula Elena Mariana 

 
Preocuparea cadrelor didactice de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim plan, are la baz  

inova ia în procesul de educa ie. Originalitatea î i g se te locul într-o lec ie de predare, consolidare, 
evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, 
multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta i internetul în diferitele etape ale 
lec iei. 

n contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au f cut eforturi fantastice s  nu piard  
leg tura cu elevii, s  nu r mân  în urm , s -i in  conecta i la via a colar . În etapa de evaluare i mai ales 
autoevaluare, foarte mul i folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obi nui i. 

Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: ini ial , continu , sumativ , presupune un grad de efort atât 
din partea cadrului didactic, cât i din partea elevilor. Dac , în general, rolul elevului se rezum  la a sus ine 
diferitele teste i în unele cazuri, la a se autoevalua i autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex.  

Cadrul didactic trebuie s  in  cont permanent de un minim set de argumente în felul în care gânde te, 
creeaz  i evalueaz  testele pe care le propune elevilor.  

Metodele tradi ionale de evaluare sunt bine cunoscute i uzitate frecvent la toate nivelurile de 
înv amânt. Ele dau un anumit grad de satisfac ie i confort cadrului didactic deoarece au la baz  
implementarea pe o perioad  de timp mai lung , cu rezultate pozitive. Elevii au îns  un disconfort, aproape 
întotdeauna când sunt evalua i. Cadrele didactice, pentru a reduce sau chiar pentru a elimina acest 
disconfort, pot s  fac  apel la o multitudine de instrumente care pot fi folosite online i care pot s  dea 
elevului posibilitatea de a se autoevalua i de a nu se descuraja atunci când rezultatele nu îl satisfac. 

Lucrarea de fa  prezint  un instrument online deosebit de eficient, u or de folosit i de aplicat la 
clasele primare, în procesul de evaluare (ini ial , continu  sau sumativ ) i autoevaluare. Sub numele de 
Livewordsheets, platforma poate fi utilizat  în beneficiul tuturor participan ilor la procesul de evaluare. 
Platforma permite transformarea foilor de lucru tip ribile tradi ionale (doc, pdf, jpg...) în exerci ii online 
interactive cu autocorec ie, numite „fi e de lucru interactive”. 

Elevii pot face fi ele de lucru online i pot trimite r spunsurile profesorului. Acest lucru este bun 
pentru elevi (este motivant), pentru profesor (economise te timp) i pentru mediu (economise te hârtie). În 
plus, fi ele interactive profit  din plin de noile tehnologii aplicate în educa ie: pot include sunete, 
videoclipuri, exerci ii de glisare i plasare, unire cu s ge i, alegere multipl ... i chiar exerci ii de vorbire, 
pe care elevii trebuie s  le fac  folosind microfonul. Se pot folosi foile de lucru live pentru a se crea propriile 
foi de lucru interactive sau se pot folosi cele partajate de al i profesori.  

Exist  o colec ie de mii de foi de lucru interactive care acoper  o mul ime de limbi i subiecte. Foarte 
interesant este faptul c  fiecare î i poate crea propriile foi de lucru interactive, u or. Trebuie s  se încarce 
documentul (doc, pdf, jpg...) i acesta va fi convertit într-o imagine. Apoi trebuie doar s  se deseneze casete 
pe foaia de lucru i s  se introduc  r spunsurile corecte. 

Exist , de asemenea, i alte comenzi care trebuie înv ate dac  se dore te realizarea altor tipuri de 
exerci ii, cum ar fi drag and drop, unire cu s ge i, exerci ii de vorbire etc. Dar este foarte u or.  

Exist  ”caiete de lucru interactive” care sunt extrem de personalizabile. Ele permit feedback-ul 
profesorilor i salveaz  r spunsurile tuturor elevilor, pentru un timp nelimitat. Nu ezita i s  utiliza i aceast  
platform , u ureaz  munca profesorului, eleibereaz  elevul de stres. 

Practica îmi spune c , folosind aceast  metod  de evaluare de la clasa I i pân  la clasa a IV-a, 
evalu rile elevilor nu mai reprezint  o problem  de nelini te i stres, timpul de testare a sc zut, 
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autoevaluarea a devenit un instrument mult mai bine gestionat la nivelul clasei i la nivel de elev, 
obiectivitatea not rii este de necontestat, aten ia distributiv  a elevilor s-a dezvoltat. În astfel de condi ii, în 
care confortul personal devine un avantaj al celui testat, nu putem decât s  ne a tept m ca elevii s  
performeze din ce în ce mai bine. 

 
 
 
Bibliografie:  
 
https://www.liveworksheets.com/ 
http://www.proiecteducational.ro/simpozion/plickers-%E2%80%93-metoda-interactiva-de-evaluare 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. ptr. inv. prescolar: SIRBU ADELA 
coala Gimnaziala Gavanesti - OLT 

 
 
 
 

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

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

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

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

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

itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri:  Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 
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Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE -                                                               
NECESITATE versus EFICIEN  

 

 

Prof. Sîrbu Simona                                                                     
coala Gimnazial  nr. 24 Timi oara 

 

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

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224). 

Contextul actual impus de evolu ia pandemiei determin  o recalibrare atât a metodelor de evaluare, 
cât i a modalit ilor de aplicare a acestor metode. 

Desf urarea exclusiv  a activit ii didactice în mediul online impune solu ionarea unor probleme 
precum: 

1. Care este locul evalu rii în dispunerea secven elor lec iei? Dar durata optim  a acesteia? 
2. Cât de eficiente sunt metodele de evaluare?  
3. Care este componenta etic  a acestora? 
4. Sunt eficiente metodele de evaluare pentru o disciplin  umanist  cum este limba i literatura 

român , de plid ? 
 
Propun în cele ce urmeaz  un inventar al metodelor moderne de evaluare, urmat de o exemplificare. 

Lucr rile de specialitate, studiile în domeniu  (Radu, 2000; Meyer, 2000; Stoica, 2001;  Ungureanu, 
2001; Cuco , 2008; Manolescu, 2002, 2005; Roegiers, 2004; Oprea, 2006 etc.) propun un inventar 
diversificat de metode moderne de evaluare, f r  nici o inten ie îns  de a elimina din aria metodologic  a 
evalu rii metodele tradi ionale, clasice.  

Selec ia pe care am operat-o în ceea ce prive te metodele i tehnicile moderne (alternative sau 
complementare) de evaluare, include: h r ile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul i 
portofoliul.  

1. H r ile conceptuale  
 

 „H r ile conceptuale („conceptual maps”) sau h r ile cognitive („cognitive maps”) pot fi definite 
drept oglinzi ale modului de gândire, sim ire i în elegere ale celui/celor care le elaboreaz . Reprezint  un 
mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, înv are, cercetare 
i evaluare la toate nivelurile i la toate disciplinele.” (Oprea, 2006, 255). 
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 H r ile conceptuale „oglindesc re elele cognitive i emo ionale formate în cursul vie ii cu privire 
la anumite no iuni.” (Siebert, 2001, 92). 

 „Ele sunt imaginile noastre despre lume, arat  modul nostru de a percepe i interpreta realitatea. 
H r ile nu indic  doar cunoa terea, ci i non-cunoa terea.” (Siebert, 2001, 172).. 

 
2. Proiectul 

Reprezint  „o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ .” (Cuco , 2008, 138). 

Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp (câteva zile sau câteva s pt mâni) i 
poate fi sarcin  de lucru individual  sau de grup. 

3. Portofoliul 

Este „o metod  de evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o secven  mai lung  de timp, care ofer  
posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe un ansamblu de rezultate.” (Cuco , 2008, 140). 

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

Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului, profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu i va 
preciza criteriile în func ie de care va realiza aprecierea acestuia. Exist  mai multe niveluri de analiz  a portofoliului 
(Manolescu, 2008, 150): 

 fiecare element în parte, utilizând metodele obi nuite de evaluare; 
 nivelul de competen  a elevului, prin raportarea produselor realizate la scopul propus; 
 progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului. 

 

O metod  eficient  experimentat  la clas  este cea a testului fulger (blitz-test) care cuprinde itemi pu ini i 
este g ndit pentru o evaluare formativ  pe secven e reduse de con inut. De men ionat c  testul este repetat de trei 
ori (evident, cu itemi diferi i), urmând ca nota final  s  se calculeze prin însumarea punctajelor celor trei teste. 

 
Bibliografie: 
 
1. Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i 

strategii, Aramis, 
2. Cuco , Constantin, 2008, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i. 
3. Oprea Crengu a,2009Strategii didactice interactive, EDP Bucure ti; 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN CICLUL PRIMAR 

Prof. înv. primar Sl voac  Cornelia                                                       
Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna, Jud. B-N 

 

 

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

mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi motiveaz  s  
se implice în sarcin . 

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

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi.  

Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, priceperi i 
deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia.  

Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradi ionale i metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul i obiectivele evalu rii, tipul acesteia, 
specificul con inuturilor supuse aprecierii, particularit ile popula iei colare vizate, achizi iile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalit i de procedare.  

 

În efortul de determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, cadrele didactice au la 
dispozi ie un arsenal de metode i instrumente de evaluare.  

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

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

  

Metode i tehnici de evaluare în ciclul primar  

Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 
evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 

414



  
A. Metode i instrumente tradi ionale 

1. Probele orale: 

a)      conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri); 

b)       cu suport vizual; 

c)       redarea (repovestirea); 

d)       descrierea i reconstituirea; 

e)       descrierea / explicarea / instructajul; 

f)     completarea unor dialoguri incomplete; 

 

2. Probele scrise: 

a)        extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); 

b)       activitatea de munc  independent  în clas ; 

c)        lucrarea de control (anun at ); 

d)       tema pentru acas ; 

e)        testul 

 

3. Probele practice 

a)   confec ionarea unor obiecte; 

b)       executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 

c)        întocmirea unor desene, schi e, grafice; 

d)       interpretarea unui anumit rol;  

e)        trecerea unor probe sportive etc. 

B. Metode i tehnici complementare 

1.        observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor; 

2.        investiga ia; 

3.        proiectul; 

4.        portofoliul; 

5.        autoevaluarea 

 
Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în 

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

284) 
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Combinarea instrumentelor de evaluare scris  cu cele de evaluare oral , cu metodele  complementare 
de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacit ilor elevilor. 

Problematica modalit ilor de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu îmbun t it  i 
diversificat .  

Scopul comun, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare mai mult 
decât de sanc ionare.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROFESOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR: SMARANDA ADINA CORINA 
COALA GIMNAZIAL  ,,ANDREI AGUNA,, DEVA 

 
 
 
 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . 
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Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Succesul scolar, o provocare! 

Prof. Smocot Mihaela                                                                   
Gradinita nr. 7 

  

 

Referentialul construit de mine, profesor Smocot Mihaela,  reprezinta un instrument complex si 
integrat, care ofera informatii de o mare acuratete. Teoreticienii recomanda construirea unui asemenea 
instrument pentru evaluarile ce preced sfarsitul unui ciclu curricular, doar asa referentialul poate oferi 
informatii inportante evaluatorilor. 

Aceste informatii permit: 

o constatarea cu grad mare de certitudine a rezultatelor obtinute in invatare; 
o aprecierea performantelor, a progreselor realizate de prescolari; 
o estimarea evolutiilor ulterioare pana la evaluarile sumative finale; 
o adoptarea de decizii pentru optimizarea procesului instructiv-educativ; 
o construirea de strategii recuperatorii si stimulative. 
 

Aceleasi informatii sunt pretioase si din perspectiva consilierii si orientarii scolare. Imediat dupa 
incheierea acestui demers evaluativ, profesorii utilizeaza informatiile pentru completarea fiselor de 
caracterizare psiho-pedagogica a prescolarilor si se decid asupra recomandarilor ce le vor face parintilor. 

In opinia mea, profesorii evaluatori de la grupele mari au o mare resoposabilitate: orientarea scolara 
a „absolventilor de gradinita”, ceea ce nu este deloc o joaca. Erori exista in orice demers evaluativ, insa in 
aceasta etapa de viata erorile evaluatorilor in masurare, apreciere si estimare pot influenta intreaga devenire 
ulterioara a evaluatilor. Informatiile oferite de referential trebuie analizate si interpretate stiintific, trebuie 
supuse apoi unui proces intens de reflectie interioara astfel incat recomandarile adresate de evaluatori 
parintilor sa fie fundamentate. 

Scoala de elita sau clasa de elita intr-o scoala de cartier? Clasa/scoala incluziva sau scoala speciala? 
Decizia optima este dificil de adoptat pentru ca se suprapune imaginii fiecarui copil. Chiar si cel mai 
experimentat evaluator este tulburat de angoase in aceasta etapa si isi adreseaza retoric urmatoarele 
intrebari: Se va integra copilul cu succes in scoala? Va face fata sarcinilor, presiunilor viitoare? Pentru 
fiecare copil evaluatorul trebuie sa faca exercitii de anticipare luand in calcul mai multe variante. 

In cazul copiilor ce prezentau dificultati in invatare ori cu cerinte educative speciale, am pornit 
demersul evaluativ de la premisa fundamentala ca ne dorim „binele suprem al copilului”, dorim sa se 
dezvolte, sa recupereze, sa invete si sa isi gaseasca propriul drum in viata, cu alte cuvinte sa se apropie de 
normalitate. Este oare posibil? Aceasta intrebare obsesiva mi-a tulburat multa vreme constiinta profesionala 
deoarece opiniile specialistilor din gradinita nu coincideau in totalitate iar estimarile lor erau foarte 
rezervate. Intrebari contradictorii se succedau rapid: Daca va recupera? Dar daca nu va recupera? Dar daca, 
totusi, parintii vor fi de acord sa ii administreze medicatia prescrisa si copilul va face progrese? Dar daca 
progresele vor fi aproape insesizabile ori nu se vor inregistra? Este moral sa inscrii acest copil intr-o clasa 
din invatamantul de masa? Este moral sa asezi „binele suprem” al acestui copil deasupra „binelui suprem 
al colegilor” de clasa? 

Toti copiii au dreptul la educatie, toti au drepturi egale iar noi, cadrelele didactice din invatamantul 
prescolar, trebuie sa actionam permanent pentru ca ei sa aiba sanse egale la integrarea in scoala. Am 

419



prezentat aspectul teoretico-teoretic insa teoretico-practic reusim sa actionam doar vederea egalizarii  
sanselor. 

Convingerea mea fost si ramane ca majoritatea subiectilor de acest tip nu ar putea evolua satisfacator 
in invatamantul de masa si ar crea frecvent situatii conflictuale/tensionate determinand diminuarea 
performantelor in invatare ale intregului colectiv. 

Cursurile de la master ne-au format competente profesionale care ne permit si o diagnoza a resurselor 
invatarii la varstele mici, astfel incat in majoritatea cazurilor  am putut decide asupra orientarii si consilierii 
familiilor acestor subiecti spre invatamantul special. 

Efectuand practica de specialitate am avut placuta surpriza de a-l intalni pe elevul M.M. (diagnosticat 
cu ADHD si autism, absolvent proaspat de la noi de la grupa) la Scoala Speciala nr.10 intr-o ipostaza noua, 
cu totul impresionanta: era calm, deborda de multumire si satisfactie deoarece rezolvase sarcinile didactice 
si tocmai primise aprecieri si drept recompensa o fisa; copilul colora linistit, in contur, cu creionul roz 
desenul unui porc, iar alaturi de el mai era doar un alt elev, deci profesorul lucra doar cu ei doi. Doamna 
directoare inpreuna cu un grup de profesori au avut amabilitatea de a discuta si de a dezbate cazul . Domnia 
sa ne-a demonstrat cu argumentul indubitabil al unei expertize profesionale exceptionale ca decizia luata 
de noi a fost corecta si progresele copilului sunt acum evidente. 

In opinia mea, pregatirea profesionala de inalta calitate, cursurile universitare de licenta si de master, 
impreuna cu dubla experienta profesionala, atat in invatamantul prescolar cat si in invatamantul primar, mi-
au facilitat demersul evaluativ si mi-au permis adoptarea deciziilor corecte si intelegerea responsabilitatilor 
uriase ce imi revin in calitatea mea de evaluator. 

Referentialul meu a fost construit pentru situatia concreta a grupei mele, dar poate fi preluat creator 
sau exact in aceasta forma si de alte cadre didactice. Stim deja ca utilizarea instrumentului acesta complex 
si integrat implica eforturi laborioase din partea evaluatorilor, dar odata construit reduce considerabil timpul 
alocat proiectarii. 

Apreciez ca referentialul ofera informatii suport in derularea evaluarilor sumative finale de la grupa 
mare. La sfarsitul anului scolar copiii si cadrele didactice sunt deja obositi si abia mai gasesc resurse pentru 
serbarea „Bun ramas, frumoasa gradinita”. Este festivitatea emotionanta ce reuneste pentru ultima data 
intreg colectivul grupei.  

Evaluarea sumativa finala se suprapune cu repetitiile interminabile pentru aceasta serbare si de aceea, 
in opinia noastra, este mai putin riguroasa decat demersul evaluativ complex si integrat propus de noi. De 
altfel, la o comparatie sumara a fisei de evaluare propusa de noi cu fisa de evaluare sumativa finala 
observam ca ultima este defapt o lista de comportamente asociate obiectivelor de referinta subinscrise 
obiectivelor cadru pe fiecare domeniu experiential. 

In fisa pentru aprecierea progresului individual al copilului agreata de specialistii din minister, 
evaluatorul face doar aprecieri de tipul: comportament atins, notat cu A, comportament in dezvoltare, notat 
cu D, comportament care necesita sprijin, notat cu cu NS, fara alte precizari asupra frecventei cu care s-a 
manifestat, asupra stabilitatii lui in timp. Pe aceasta fisa evaluatorul nu acorda punctaje pentru ca nu apare 
nici o scara/instrument de masurare si nu acorda nici calificative pe un domeniu experiential.  

Exista doar la sfarsit, dupa parcurgerea a 8 pagini, un spatiu liber pentru „observatii” unde evaluatorul 
poate exprima aprecieri asupra rezultatelor obtinute de evaluat in invatare. El nu poate face aprecieri cu 
grad de certitudine ridicat decat daca are informatii corecte de la o evaluare continua formativa anterioara, 
de la un demers evaluativ complex si integrat asa cum am proiectat noi. 

Construirea unui referential pentru sfarsitul prescolaritatii ramane pentru mine inca o problema 
deschisa deoarece consider ca demersul evaluativ complex si integrat nu este perfect ci perfectibil. Imi 
doresc sa identific o „formula magica” prin care sa il fac mai accesibil majoritatii cadrelor didactice.  

 

 

420



 

 

EVALUAREA LA PRE COLARI 

Profesor înv. pre c. Soare Ionela                                                          
Gr dini a P. P. Nr. 6 Rm. Valcea 

                                                                                                                 

 

„Nu exist  act educativ care s  nu implice, direct sau indirect, evaluarea i/sau autoeva-luarea celui 
care înva , a celui care organizeaz  i conduce înv area, a oamenilor i a comuni-t ilor sociale în slujba 
c rora func ioneaz  institu ia educativ ”, spune Ioan Nicola în ,,Evaluarea-component  major  a procesului 
de înv mânt”. 

Evaluarea modern  pune accent pe verificarea realiz rii obiectivelor, pe m surarea rezulta-telor, 
ac iuni ce duc la luarea de decizii de ameliorare, respectiv de perfec ionare a procesului i a rezultatelor.  

Evaluarea tradi ional  este centrat  pe acumulare de cuno tin e, în timp ce evaluarea actual  se 
realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune accent pe emiterea unor judec i 
de valoare, care acoper  toate domeniile înv rii (cognitiv, afectiv, psiho-motorii).  

Un înv mânt care se vrea integrat în Uniunea European  urm re te individualizarea instruirii 
copiilor, tratarea diferen iat , încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare 
a interesului copiilor pentru afirmarea de sine i pentru instruirea conform nevoilor i capacit ilor fiec ruia, 
preg tirea de nivel superior a educatorilor care s  le permit  în elegerea complex  a situa iilor de înv are.  

Înv mântul pre colar actual urm re te abordarea integral  a copilului i a educa iei sale, 
nediscriminarea educa iei, implicarea familiei i a comunit ii în educa ia copilului, dezvoltarea politicilor 
educative de responsabilizare, precum i dezvoltarea organismelor societ ii civile care s  promoveze 
alternative educa ionale specifice vârstei. 

Evaluarea nivelului de preg tire a copilului are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate 
obiectiv  de punere în eviden  a randamentului ob inut  reprezentand un mijloc important de înv are , cât 
i al celei de instruire, furnizând totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor 

m suri de ameliorare a acestei activit i.  

Aprecierea rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, 
precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. Se urm re te prin aceasta, s  se 
realizeze însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior.  

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional.  

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare a datelor cu relevan  în 
desf urarea procesului didactic se configureaza urm toarele tipuri de evaluare: 

  - evaluare ini ial  – predicativ  

  - evaluare cumulativ - sumativ , certificat  

  - evaluare formativ - continu  . 
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În func ie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evalu rii 
activit ilor din gr dini  vor fi: observa ia, conversa ia, studiul produselor activit ii, analiza procesului de 
integrare social , testul, ancheta. 

   * Metoda observa iei – const  în surprinderea i consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. Rezultatele observa iei se materializeaz  în aprecieri deschise, directe, cu valoare 
evaluativ  iar apoi pot fi consemnate intr-un protocol de observa ie – o fi e personal  a copilului. Not rile 
în fi  vor fi datate, pentru a se putea pune mai u or în eviden  aspectele evolutive sau unele involu ii, 
stagn ri, regrese, care prin acumulare atrag aten ia asupra urgen ei de a se intervenii ameliorativ i 
optimizator.  

   *Metoda consemn rii grafice a preferin elor – permite prelevarea i interpretarea datelor ob inute 
despre fiecare copil prin eviden ierea zonelor de interes, a preferin elor copilului, dar i a domeniilor în 
aport cu care el întâmpin  dificult i.  

   * Metoda portofoliului – const  în selectarea, îndosarierea i p strarea diferitelor lucr ri ale copiilor 
(desene, picturi, colaje) pentru ca mai târziu, pe baza probelor materiale, s  se poat  face o evaluare de tip 
cumulativ, care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp.  

   *Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performan elor care vizeaz  modific rile 
produse prin înv are, în principal în domeniul cognitiv, deci cuno tin e acumulate, capacit i intelectuale 
formate. Ceea ce este esen ial la aceste probe, este faptul c  ele permit o evaluare mai obiectiv  a 
performan elor în înv are ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente i explicite.  

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

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

În prezent, profesorii utilizeaz  la clas , în procesul de predare, tot mai des tehnologia, astfel c , 
videoproiectorul, calculatorul, tableta sau telefonul mobil i Internetul nu mai reprezint  pentru mul i dintre 
ei elemente de noutate. Cu toate acestea, tehnologia se folose te mai pu in atunci când vine vorba despre 
evaluare sau autoevaluare.  

Aplica iile on-line devin tot mai populare, fiind favorizate de accesul facil la Internet al colilor, al 
cadrelor didactice i al elevilor. Divese aplica ii on-line, concepute pentru a u ura activitatea profesional  
în diferite domenii, pentru socializare sau petrecerea timpului liber, se pot dovedi instrumente utile pentru 
profesorii de toate specialit ile. 

Înca de la gr dini , copiii descoper  jocurile online si ajung s  fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltandu- i deprinderi de utilizare a echipamentelor si softurilor. 

    În inv mantul pre colar ,, coala online “ este o provocare foarte mare. Am utilizat diversele 
aplica ii si platforme (Wordwall-bazat  pe joc, Academia ABC-platform  care ofer  multe materiale si 
jocuri didactice, fi e pentru pre colari,test ri online pentru copii, lec ii s.a.) cu ajutorul c rora am desf urat 
activit ile instructiv-educative si cele de evaluare intr-un mod interesant si atractiv pentru copiii pre colari.  

 

Bibliografie: 

• Culea, L., (coord.), (2009), Aplicarea noului curriculum pentru o educa ie timpurie – o provocare?, 
Ed. Diana, Pite ti; 

 • Gherghina, Dumitru i alt. (2007), Metodica activit ilor instructive-educative în înv mântul 
preprimar, Ed. Didactica Nova, Craiova; 
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 • *** (2008) Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor cu vârsta cuprins  între na tere i 6/7 
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• *** (2008) Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie  a copiilor între 3 – 6/7ani, Unitatea de 
Management al Proiectelor pentru Înv mântul Preuniversitar 

 • Cuco , C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom, Iasi; 

 • Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
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EVALUAREA IN EDUCA IE FIZIC  

 

PROFESOR SOCEA DANIELA 
COALA GÌMNAZÌAL , COMUNA POÌENARÌ, JUDE UL NEAM  

 
 
Evaluarea este un proces prin care se m soar  i se apreciaz  valoarea rezultatelor unui sistem de 

educa ie sau a unei p r i a acestuia. eficacitatea resurselor, a condi iilor i opera iilor folosite în desf urarea 
unei activit i.  

Evaluarea permite compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea lu rii unor decizii 
privind ameliorarea activit ii în etapele urm toare sau pentru a ierarhiza membrii unui grup în func ie de 
valoarea performan elor ob inute în activitatea desf urat .  

Evaluarea constituie un moment necesar i central al procesului instructiv-educativ. Ea face ca acest 
proces s  devin  “un demers în spiral ”, în sensul c  se realizeaz  o reglare continu , o ameliorare 
permanent  a func ionalit ii sistemului.  

 

Func iile evalu rii  

1. Func ia de constatare – precizeaz  rezultatele ob inute i modul în care s-a desf urat activitatea. 

2. Func ia de diagnosticare – scoate în eviden  elementele care au favorizat sau din contr  au 
împiedicat îndeplinirea obiectivelor. 

3. Func ia de prognosticare – permite definirea direc iei de evolu ie ulterioare a unui proces, plecând 
de la situa ia concret  la care acel proces a fost evaluat. 

4. Func ia de informare – prin care se confirm  sau se infirm  nivelul de preg tire al unor categorii 
de subiec i. 

5. Func ia de decizie – prin care se confer  o anumit  pozi ie unui element într-o ierarhie, sau se 
accept  încadrarea lui într-o anumit  categorie.  

6. Func ia pedagogic  – prin care este stabilit  atât calitatea procesului didactic, cât i nivelul de 
realizare a obiectivelor propuse.  

 

Tipurile de evaluare în educa ie fizic  

• Evaluarea ini ial  – predictiv  – diagnostic  – prin care la fiecare unitate de înv are profesorul 
ob ine informa iile necesare despre nivelul de însu ire a acestora ce îl ajut  în proiectarea realist  a 
activit ii viitoare. Se efectueaz  la începutul fiec rui ciclu de înv mânt, an colar sau chiar la abordarea 
fiec rei unit i de înv are. 

• Evaluarea continu  – formativ  – are menirea de a oferi profesorului informa ii obiective asupra 
eficien ei metodelor i mijloacelor folosite. Elevului îi ofer  posibilitatea raport rii nivelului de însu ire a 
con inutului predat, la un moment precis de timp, fa  de modelul planificat i pretins de activitatea de 
educa ie fizic . 
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• Evaluarea final  – sumativ  – se realizeaz  la încheierea ciclurilor tematice ale fiec rei unit i de 
înv are proiectate pentru fiecare semestru i clas . Este principalul  mijloc prin care se acord  notele ce 
sunt trecute în catalogul clasei, pentru fiecare elev în parte i are un caracter OBLIGATORIU.  

Pentru aceasta elevii trebuie s  cunoasc  din timp: 

 – unit ile de înv are care vor fi notate; 

 – criteriile i baremurile de scalare a performan elor pentru  transformarea  lor în note. 

 

Criteriile de evaluare în educa ie fizic  

 • Evaluarea în educa ie fizic  trebuie s  fie realizat  în baza unui sistem de cerin e, care s  permit  o 
apreciere de ansamblu a preg tirii i a rezultatelor ob inute de elevi.  

1. Progresul realizat de elevi în raport cu nivelul ini ial.  

2. Performan a motric  ob inut  raportat  la anumite norme.  

3. Nivelul dezvolt rii fizice  

4. Cantitatea i calitatea elementelor însu ite, raportate la prevederile programei colare:  

5. Capacitatea de generalizare a elevilor prin posibilitatea aplic rii deprinderilor însu ite în codi ii de 
întrecere, etc.  

6. Capacitatea de practicare independent  a exerci iilor fizice.  

7. Nivelul cuno tin elor teoretice.  

8. Atitudinea elevilor fa  de activitatea de educa ie fizic . 

 

 Metode de evaluare  

• Metode de verificare: - Probele din Sistemul Na ional colar de Evaluare. - Probe stabilite de fiecare 
profesor. - Probe care vizeaz  cuno tin e de specialitate. - M surarea indicilor de dezvoltare fizic  general . 
- Probe cu efectuarea deprinderilor motrice în condi ii de concurs regulamentar desf urate. - Îndeplinirea 
unor sarcini de natur  organizatoric  i metodic . - Observarea curent  a activit ii elevilor (efort, 
comportament). 

• Metode de apreciere: - absolut  - raportarea rezultatelor la unele baremuri i norme; - relativ  – 
compararea rezultatelor la nivel de grup; - a progresului individual; - a modului de îndeplinire a sarcinilor 
organizatorice sau metodice. 

• Metode de notare: - prin calificativ; - prin not ; - prin punctaj, care ulterior se transform  în not . 

Notarea corecta prezinta anumite caracteristici pe care le pun in evidenta majoritatea autorilor: a. 
obiectivitatea, 

 b. validitatea,  

c. fidelitatea. 

Obiectivitatea notarii se refer  la corectitudinea, responsabilitatea, exigen a i competen a 
docimologic  care se concretizeaz  în: 

 • raportarea cantit ii i calit ii cuno tin elor dobândite la cantitatea i calitatea cuno tin elor 
prev zute în documentele colare i universitare, în bibliografia i recomand rile profesorului; 

425



 • evaluarea gre elilor i a gravit iilor raportate la volumul i performan ele ob inute de subiec ii 
educa ionali;  

• evaluarea frecven ei educa ilor la disciplinele unde aceasta este obligatorie; 

Validitatea sau valabilitatea notei se refer  la faptul daca nota reflecta ceea ce arat  c  m soara, daca 
aceasta este corespunzatoare treptei ierarhice din sistemul de notare respectiv.  

Fidelitatea sau constanta notarii consta in faptul ca nota acordat  de un examinator s  se men ina la 
oricare alt examinator sau la acelasi profesor în alta etap  de evaluare a acelora i cunostinte. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 CÂRSTEA, GH., (1997) - Educa ie fizic  - teoria i bazele metodicii, Editura, ANEFS, Bucure ti. 

 DRAGNEA, A., (1984) - M surarea i evaluarea în educa ie fizic  i sport Editura Sport – Turism, 
Bucure ti. 

 LINDERMAN, R., (1979) - Evaluarea în procesul de instruire, în Psihologia procesului 
educa ional, (de Davitz J., Ball S.), Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti. 

  LISIEVICI, P., (2002) – Evaluarea în înv mânt, - teorie, practic , instrumente, S.C. Aramis 
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Metode, tehnici i strategii                                                               
pentru realizarea evalu rii la ciclul gimnazial, în mediul online,                               

la disciplina educa ie fizic  i sport 
 
 
 

Profesor Socol Valeriu 
                                                                                  
 
 
 
Evaluarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are, unde primii care au de înv at sunt 

cadrele didactice. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pentru care, în 
alte situa ii, ar exista re ineri i ar fi mult mai greu de realizat.  

 
Interac ionând cu educa ia online este necesar s  cunoa tem cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 

instrumente i tehnici sunt potrivite pentru clasa de elevi. În educa ia online se schimb , în primul rând, 
mediul de înv are. Apar modific ri în ceea ce prive te comunicarea, profesorul fiind nevoit s  vin  cu 
nout i în ceea ce prive te resursele ce urmeaz  a fi folosite în procesul instructiv-educativ.  

 
Disciplina educa ie fizic  se confrunt  cu restructur ri masive din mai multe puncte de vedere: al 

con inuturilor prev zute în programele colare, al proiect rii didactice, al organiz rii i desf ur rii efective 
a procesului de înv mânt. În privin a noilor metode digitale de predare, care includ i obiectul nostru de 
studiu, trebuie acordat  o aten ie m rit  elevilor, care pot deveni mai pu in interesa i s  studieze i s  înve e.  

 
În lec iile de educa ie fizic  desf urate online, terminologia de specialitate, resursele educa ionale 

folosite, precum i creativitatea cadrelor didactice sunt aspecte extrem de importante care, îmbinate, vor 
conduce la g sirea celor mai bune modalit i de adaptare a activit ilor de înv are specifice domeniilor de 
con inut i capacitarea elevilor cu competen e specifice fiec rui nivel de studiu. Pentru a desf ura lec iile 
de educa ie fizic  i sport online sunt necesare resurse informatice care s  permit  comunicarea profesor-
elev, precum i resurse informa ionale care s  faciliteze în elegerea de c tre elevi a sarcinilor de lucru.  

 
În acela i timp, profesorul trebuie s  utilizeze instrumente de evaluare alternative, care s  îi permit  

o apreciere cât mai realist  a nivelului de dobândire a competen elor specifice. 
 
Pentru realizarea unei evalu ri concludente profesorul de educa ie fizic  i sport poate propune 

elevilor din ciclul gimnazial o serie de sarcini: 
 
- teste de cuno tin e conform programelor colare pentru clasele la care va aplica testul; 
- jurnalul personal al elevului, care va cuprinde performan e individuale la probe de evaluare a 

calit ilor motrice, aspecte privind regimul alimentar, date privind evolu ia în l imii/taliei i greut ii 
corporale, valoarea indicelui de mas  corporal ; 

- filme realizate de elevi, în care s  prezinte propriile execu ii motrice în contextul sarcinilor de lucru 
formulate de profesor (exerci ii pentru influen area selectiv  a aparatului locomotor, pentru dezvoltarea 
calit ilor motrice, procedee tehnice simple din jocuri sportive, elemente statice din gimnastic  acrobatic  
etc.): 

- proiecte, portofolii cu tematic  aferent  disciplinei Educa ie fizic  i sport. 
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Adaptarea la coala online este un proces cu care se confrunt  atât profesorii, cât i elevii, stârnind 
emo ii i temeri intense de ambele p r i. Cert este c  integrarea tehnologiei informa iei în educa ie va fi 
accelerat  în continuare i c  educa ia online va deveni în cele din urm  o component  integrant  a educa iei 
colare. 

 
 
 
Bibliografie: 
Programa colar  pentru disciplina educa ie fizic  i sport clasele V-VIII, Ordin 3393/ 28.02.2017;  
Repere metodologice privind consolidarea achizi iilor din anul colar 2019-2020 i proiectarea 

activit ilor didactice la disciplina Educa ie fizic  i sport pentru anul colar 2020-2021, Centrul Na ional 
de Politici i Evaluare în educa ie Bucure ti, 2020; 

Sistemul Na ional colar de Evaluare la Disciplina Educa ie Fizic  i Sport, Sistemul Na ional de 
Evaluare i examinare, 1999; 

Manual pentru clasa a V a i clasa a VI a realizat în conformitate cu Programa colar  aprobat  prin 
OM Nr. 3393 din 28.02.2017;  

Strategii de evaluare în mediul online, Suport de curs, Editura Edudal, Bucure ti, 2021; 
Eugeniu Scarlat, Mihai Bogdan Scarlat: Tratat de educa ie fizic ; Ed. didactic  si pedagogic , 

Bucure ti, 2011. 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL PREUNVERSITAR 
INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

PROFESOR SOFEI ADRIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI 

 
 
 
Evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare i înv are. Ea are ca 

scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea i eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse ini ial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele colare. 

To i folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluare continu
(formativ ) i evaluare sumativ  (cumulativ ).  

Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de înv mânt. Ea are atât o 
func ie diagnostic , cât i prognostic .  

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la 
sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare (recunoa terea unor cuno tin e în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare na ional ).  

Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare.  
Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 

de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia, 
autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarul. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor. Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv . Totodat , e necesar  
folosirea unor resurse de care nu orice coal  dispune. 

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

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

 
Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 
 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

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

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

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

Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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EVALUAREA INI IAL  
IMPORTAN A EI IN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 

Prof. Înv. Pre colar OFELEA SIMONA MIHAELA 
Gr dini a NR. 53 Sector 5 Bucure ti 

 

 

M. Albu- în elege prin evaluare „opera iile de culegere de date despre una sau mai multe caracteristici 
ale unui obiect în vederea  prelucrari acestora, având ca rezultat o descriere a obiectului în termeni 
cantitativi i/sau calitativi”.Prin evaluare – scrie E. P un – se urm re te gradul de realizare a unei activit i 
în raport cu ceea ce ne-am propus ini ial. Este o comparare a planului cu rezultatul, în scopul de a realiza 
corecturi, reorient ri sau restructur ri totale sau par iale ale sistemului evaluat.” 

            
Evaluarea pre colarilor este dificil  i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este important  i 

necesar  pentru educator i copii, pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii, care este 
departe de cristalizare,pentru individualizare i eficien  în activitate. 

Înv mântul pre colar are caracter oral, nu exist  teme pentru acas , iar evaluarea se face oral sau 
prin fi e de evaluare. Pre colarii trebuie evalua i unul câte unul, educatorul trebuie s  re in  ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucr rile scrise. Desigur, fi ele de evaluare pot fi reluate,dar ele 
nu con in concepte, reguli, legi, ci doar rodul activit ii copilului, la care el poate ajunge i din întâmplare, 
f r  o în elegere verificabil  împlinirii celor propuse prin obiective. 

Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 
instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale  ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala. 

Datele obtinute la acest tip de evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice  in trei planuri: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotati. 
 
Totodat  evaluarea se extinde i la activitatea de predare i la m iestria educatorului de a realiza 

obiectivele propuse, de a individualiza înv area, de a facilita achizi ia noilor cuno tin e, dar mai ales de a 
forma, de a educa tân ra genera ie în vederea integr rii într-o societate dinamic  i solicitant . Creativitatea, 
spontaneitatea, independen a, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evalu ri 
obiective. Este mai u or s  evalu m fi ele de activitate matematic  decât crea iile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

A adar, prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 
integrare f r  disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând 
înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pa ii unei 
evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii.  
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Evaluarea ini ial  ofer  pre colarului i educatoarei o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i 
a eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu 
î i propune aprecierea performan elor globale ale pre colarilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe pre colari s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii ini iale, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic  
emo ii, pre colarii se pot concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  ei au preg tirea necesar  cre rii premiselor favorabile unei noi 
înv ri. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial  i o component  a procesului 
de înv mânt. Cele trei forme de evaluare (ini ial ,formativ  i sumativ ) sunt în rela ie de 
complementaritate, determinat  de func iile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea ofer  educatoarei i pre colarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a 
situa iei existente i de aformula cerin ele urm toare. Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  
demersul pedagogic imediat urm tor i eventual a unor programe de recuperare. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s  se in  seama de 
urm toarele: tratarea diferen iat  a elevilor, selec ia riguroas  a con inutului înv arii, utilizarea a acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale, care asigur  înv area 
activ  i formativ , îmbinarea eficient  i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual  i 
pe grupe). 

Pentru a cre te impactul pozitiv al evalu rii ini iale, am eviden iat reu itele pre colarilor pân  în acel 
moment. Aceste reac ii au contribuit la cre terea încrederii în for ele proprii i au catalizat energii noi în 
direc ia realiz rii planului individualizat de înv are. Aten ia va fi concentrat  întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimb rii, cu evitarea supraînc rc rii pre colarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singur  sesiune. Se vor urm ri c ile de mers împreun  înainte, prin împ rt irea ideilor i explorarea 
solu iilor posibile i nu prin formularea excesiv  de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare aten ie itemii 
care au alc tuit evaluarea ini ial , inând seama de prevederile curriculumului pentru înv mântul pre colar 
i pentru ca aceasta s  reflecte cât mai obiectiv nivelul de preg tire al copiilor,pe care s  se plieze cât mai 

bine preg tirea urm toare. 
Evaluarea în general, deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate.                   
Importan a ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul c ” este mai u or s  previi decât s  

vindeci”. Astfel i în cadrul procesului de evaluare, prevenirea i controlul sau monitorizarea permanent  
a nivelului de reu it  a pre colarilor pot contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din partea 
cadrului didactic.  

O evaluare ini ial , urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al 
dasc lului, cu ajutorul c ruia se perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficial pre colarului. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca 
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Tehnici i metode de evaluare în înv mântul pre colar- online 

Prof. Înv. Pre c.: ofine i Ana Nicoleta 
coala Gimnazial  ”Dr. Ghe. Tite” S pân a / Gr dini a  P. P. S pân a 

 
 
 
„Supravie uirea omului depinde de capacitatea sa de a înv a, de a se recalifica, de a uita ce a înv at 

cândva i de a se instrui cu totul altfel pe viitor.” (Horst Siebert) 
 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
pre colar i cel primar.În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie 
s  creeze o interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Tehnologia este doar vârful icebergului în procesul de planificare/evaluare, servind doar ca vehicul 
util, printre altele vitale. Instruirea cu ajutorul instrumentelor digitale reprezint  o metod  didactic  / de 
înv mânt, care valorific  principiile de modelare i de analiz  cibernetic  a activit ii de instruire în 
contextul noilor tehnologii informa ionale i comunica ionale, caracteristice societ ii de tip post-industrial.  
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1.Joc- Domeniul limb  i comunicare – Educarea limbajului 
 
 ”Un animal polar-mai multe animale polare” 
https://wordwall.net/play/9499/994/432   
 
 
Descrierea jocului: Copiii trebuie s  sorteze animalele în func ie de num rul lor: în prima coloan  

imagine cu un singur animal polar, iar în a doua coloan  unde sunt mai multe animale polare. .La finalul 
jocului este corectat  corectitudinea r spunsurilor,bifându-se r spunsul corect sau ” x” cele gre ite. 

 
 
 
2. Joc- Domeniul tiin  – Cunoa terea mediului 
 
Animale de la polul nord 
https://wordwall.net/play/9295/460/903   
Descrierea jocului: Educatoarea denume te animalul polar,iar copiii trebuie s  spun  ce culoare are 

conturul acelui animal din bara de jos pe care trebuie s  apase cu mouse.La finalul jocului este corectat  
corectitudinea r spunsurilor,bifându-se r spunsul corect sau ” x” cele gre ite. 

 
 
 
 
3. Joc distractiv de aten ie 
 
G se te umbra corect  a pinguinilor 
https://wordwall.net/play/9505/146/943   
Descrierea jocului: În bara de sus apare o umbr  ,copiii trebuie s  asocieze umbra cu pinguinul care 

are aceea i form  i s  denumeasc  culoarea conturului acelui pinguin care corespunde umbrei.La finalul 
jocului este corectat  corectitudinea r spunsurilor,bifându-se r spunsul corect sau ” x” cele gre ite. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. https://wordwall.net/ro  
2. „Curriculum centrat pe competente”- GalatiM. Lespezeanu -,,Tradi ional i modern în 

înv mântul pre colar” – O metodic  a activit ilor instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esen ial S.R.L., 
Bucure ti, 2007; 

3. Curriculum pentru educa ie timpurie 2019. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online i tradi ional - 

Prof. înv. primar, ofine i  Natalia                                                        
coala Gimnazial  ”Dr. Gheorghe Tite” S pân a, Jud. Maramure  

 
 

Înv area i evaluarea online poate fi definit  ca o form  alternativ  de înv mânt în cadrul c reia se 
asigur  continuarea procesului educa ional în condi ii normale sau de autoizolare, prin intermediul 
diverselor instrumente informatice de comunicare la distan .  

Aceast  modalitate alternativ  este studiat  de zeci de ani deopotriv  de pedagogi, exper i în design 
curricular i exper i în noi tehnologii comunica ionale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde i criterii de evaluare se axeaz  pe cel pu in trei zone 
pedagogice:  

 înv area online de calitate,  
 predarea online  
 proiectarea instruirii online. 

Ceea ce tim este c  înv area i evaluarea online eficient  rezult  dintr-o proiectare i planificare 
atent  a instruirii. 

În primul rând, pentru a fi la fel de eficient  ca instruirea fa -în-fa , trebuie s  se reg seasc  sub 
forma înv rii mixte (blended learning – on line i fa -în-fa ). Prezen a fiec ruia dintre aceste tipuri de 
interac iune, atunci când este integrat  în mod semnificativ, cre te rezultatele înv rii. 

În al doilea rând  înv area online de calitate înseamn : 

 timp de planificare, 
 preg tire i dezvoltare pentru o lec ie, 
 situa ia actual  determinându-ne mai degrab  s  ac ion m cu resurse minime disponibile i într-un 

timp redus. 

Planificarea atent  a înv rii online presupune nu doar identificarea con inutului de parcurs, ci i 
proiectarea atent  a tipurilor de interac iune, cu scopul de a sus ine procesul de înv are. Apoi, trebuie 
adaptat  particularit ilor de vârst  i chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studen ilor i adul ilor în contexte de formare. 

Interpretarea eronat  a explica iilor scrise reprezint , de asemenea, o problem . Pentru elevi, 
înv area online activ  solicit  mai mult  responsabilitate, ini iativ  i efort decât instruirea fa -în-fa . 
Deciziile legate de m rimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate; un num r mare de 
elevi face imposibil  interac iunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe m sur  
ce dimensiunea clasei cre te; se ajunge, în cele din urm , la un punct în care pur i simplu nu este posibil 
ca un profesor s  ofere feedback specific i prompt. 
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Am putut expune câteva idei, îns  cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, atât a celor 
mici, cât i a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o 
motiva ie puternic  pentru a o utiliza în mod eficient. 

 Înv area i evaluarea în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru 
permite profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte i punctele slabe, s  ac ioneze 
ca mentori i s  ghideze studen ii în posibilit ile lor de carier . 

 Într-o clas  tradi ional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice 
propriile întreb ri cu profesorul, ob inându- i astfel r spunsurile imediat. 

 În elegând modelul de întreb ri i r spunsuri i sugestiile oferite de profesori cu experien , elevii 
pot g si mai multe informa ii utile decât atunci când utilizeaz  note i sugestii online generalizate. 

 De asemenea, înv area în clas  este mai util  datorit  unei interac iuni continue între elevi i 
profesori, deoarece îi ajut  pe elevi s  scape de temerile lor cu privire la examene. 

 În cele din urm , interac iunile cu profesorii buni contribuie la motiva ia elevilor de a ob ine note 
mari.  

,,Spune-mi ce evaluezi i- i voi spune pe cine formezi”  
 
1. Metode de evaluare 
  

a) Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai  
utilizat  în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor  
na ionale, utilizarea ei este redus  sau lipse te.  

Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i  
calit ii procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale  
sau în scris. ,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii  
umane.” (C. Cuco )  

 
Avantaje:  
 

- caracter interactiv, ce solicit  abilit ile de comunicare i de rela ionare ale elevilor;  
- încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal;  
- asigur  un feed-back imediat,  
- ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat eventualele gre eli sau neîn elegeri ale elevului 
în raport cu un con inut specific;  
- elevul are posibilitatea de a r spunde într-un mod original, are mai mult  libertate pentru argumentare.  
 

Limite:  
 

- nu acoper  uniform i echilibrat un domeniu de con inut, operand selectiv;  
- nivel sc zut de validitate i fidelitate;  
- gradul diferit de dificultate al întreb rilor de la un elev la altul;  
- varia ia comportamentului evaluatorului;  
- starea emo ional  a elevului;  
- consum  mult timp.  
b) Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru evaluarea 
formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, referate, 
eseuri.  
 
         Avantaje:  
 
- posibilitatea verific rii unui num r mare de elevi, într-un interval de timp relativ scurt;  
- acoperirea unitar  i mai complet  a unui domeniu de con inut;  
- evaluarea tuturor elevilor asupra aceluia i con inut curricular;  
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- elevii au posibilitatea de a- i elabora r s unsul în mod independent, reflectând cuno tin e i capacit i 
demonstrate într-un ritm propriu;  
- are loc cu diminuarea st rilor tensionale, de stres, care pot influen a negativ asupra performan elor 
elevilor timizi sau cu probleme emo ionale.  
 
        Limite:  
 

 realizarea unui feed-back slab, eventualele confuzii, erori înregistrate neputând fi eliminate operativ;  
 prelungirea intervalului dintre momentul aplic rii probei scrise i cel al corect rii i comunic rii 

rezultatului anuleaz  efectele formative ale evalu rii.  
 
c) Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a gradului 
de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale.  
Probele practice ofer  posibilitatea elevului de a- i dezvolta atât competen e generale (comunicare, 
analiz , sintez , evaluare), cât i pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor).  
 
     Probele practice pot lua diverse forme:  
 
- realizarea unui obiect dup  o schi ;  
- construirea unei machete;  
- efectuarea unor experimente fizice sau chimice;  
- analizarea unui preparat la microscop;  
- conceperea unui program pe calculator;  
- realizarea unui proiect.  
  

Pentru realizarea unei activit i practice, este important ca elevii s  cunoasc  de la începutul 
secven ei de înv are tematica lucr rilor practice, baremele de evaluare, condi iile oferite pentru realizarea 
acestor activit i.  

Factorii care intervin în decizia de a utiliza probele practice ca metode de evalure pot fi: timpul de 
realizare, gradul de complexitate al opera iilor, resursele la care se apeleaz . Probele practice reflect  cel 
mai bine ceea ce tiu elevii s  fac , demonstrând explicit utilitatea celor înv ate, motivând elevii pentru a 
înv a în continuare.  
 
d) Verificarea în mediul online  

 
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri 

noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. 
La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online 
este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite 
pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice).  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel).  
 
2. Metode alternative de evaluare  

 
 Referatul  
 Investiga ia  
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 Proiectul  
 Portofoliul  
 Autoevaluarea 

În societatea tradi ional ,valorile promovate de coal  erau ascultarea,disciplina,supunerea fa  de 
profesor. Cadrul didactic avea pozi ie privelegiat  în câmpul colar, spre deosebire de elev, v zut drept 
obiect pasiv al procesului de înv mânt. Aceste coordonate se modific  îns  în coala modern ,care pune 
accent pe alte valori,cum a fi cooperarea,competi ia pozitiv  i ini iativa proprie. 

Dac  alt dat  metoda predominant  de desf urare a lec iei era expunerea,pentru c  oferea 
posibilitatea profesorului s - i ataleze bagajul de cuno tin e,ast zi se pune accent pe metode moderne, care 
s  transforme profesorul în manager al înv rii, iar elevului s  i se creeze cadrul unei manifest ri proprii, 
pentru a- i putea forma puncte de vedere personale.  

În procesul de înv mânt se îmbog e te cu o nou  latur , evaluarea,care vine s  completeze predarea 
i înv area, astfel încât cadrul didactic î i spore te atribu iile, dar, pe de alt  parte, d  posibilitatea elevului 

s  ia parte la instruirea proprie,profesorul coordonând acest proces. 
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ACTIVITATE DE OBSERVARE                                                         
A PROGRESULUI INDIVIDUAL AL COPILULUI 

 

Gr dini a P. P. „Palatul fermecat” Arad 
Structura Gr dini a P. S. Nr. 2, Arad 

Prof. Înv. Pre c. oimo an Ioana - Andrada 
 
 

 
 

FI  DE MUNC  INDEPENDENT  

D - ACTIVITATE MATEMATIC - NUM R  I POTRIVE TE! 

NUMERA IA ÎN LIMITELE 1-5 - RAPORTATEA CANTIT II LA CIFR  I INVERS 

 
1. Coloreaz  elementele din c su a corespunz toare num rului scris în fa a fiec rui rând. 
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2. F  coresponden a între numere i num rul de elemente din fiecare c su . 
 
 

 

 
 
  

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

3. Num r  elementele din fiecare mul imne, apoi încercuie te num rul potrivit. 
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METODE I MIJLOACE DE EVALUARE FOLOSITE                                     

ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

prof. înv. pre colar  SOITARIU MARILENA                                               
coala Gimnazial  ,,Toma Br tianu” uici                                                 

Gr dini a cu program normal uici, jude ul Arge  
 

 

Procesul de evaluare a copilului în gr dini  are un caracter constatativ, corectiv i formativ. 
Rezultatele evalu rii vor fi utilizate ca repere la nivelul deciziei pentru ini ierea, ameliorarea i ajustarea 
unor deprinderi, atitudini, prejudec i, conduite. În gr dini , evaluarea presupune o ac iune de cunoa tere 
a particularit ilor individuale a pre colarului de 3-6 ani, a progresului propriu înregistrat întro perioad  de 
timp stabilit. 

Evaluarea este un act didactic complex, ce se integreaz  organic în procesul de înv mânt i include 
trei opera ii principale: m surarea, aprecierea i decizia, care s  conduc  la ameliorarea ei i perfec ionarea 
urm toarei secven e. Deci, prin evaluare, se realizeaz  o m surare cantitativ  cu ajutorul unor instrumente 
speciale, apoi o apreciere calitativ  pe baza unor criterii de interpretare i în final o decizie cu valoare de 
prognoz  pedagogic . 

Evaluarea performan elor copilului reprezint  m sura în care obiectivele programului instructiv-
educativ au fost atinse, precum i eficien a metodelor folosite. D. Ausbel , consider  c  evaluarea este 
punctul final dintro serie de ac iuni cum ar fi:stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea i realizarea 
programului de realizare a scopurilor, sau m surarea rezultatelor aplic rii programului. Prin urmare, 
evaluarea înseamn : m surarea, interpretarea, aprecierea i adoptarea deciziei.  

Conceptul de evaluare particularizat pentru ciclul pre colar, p streaz  caracteristicile evalu rii unei 
activit i didactice, dar cu note specifice activit ii educative din gr dini . 

Formele de evaluare se clasific  astfel în func ie de momentele în care se deruleazã procesul: 

- evaluare ini ial  - cu scopul de a cunoa te poten ialul de înv are al copiilor la începutul unei 
activit i, de a ti care sunt premisele de la care pornim s  proiect m activit ile de înv are i s  anticip m 
rezultatele. Are func ie diagnostic  i prognostic . 

- evaluarea curent / formativ / continu  - are caracter permanent i se realizeazã pe parcursul 
activit ii de predare-înv are. Are func ie diagnostic , informativ  i de sus inere a înv rii. Se poate 
realiza cu ajutorul fi elor individuale, a jocurilor-exerci ii, a jocurilor de rol, a povestirilor, a repovestirilor, 
a dialogurilor în situa ii reale sau imaginate, memoriz rilor, asambl rilor de figurine, construc iilor, 
modelajului etc. Ea vizeaz  toate domeniile de dezvoltare ale copilului.  

În func ie de rezultatele ob inute, se stabile te un plan de interven ie remedial sau de dezvoltare. Cele 
mai utilizate instrumente de înregistrare a datelor sunt: fi a de observa ie, grilele de verificare i control, 
rapoartele, fi a de caracterizare.  

Aceste documente înso ite de observa ii – comentarii, aprecieri ale educatoarei, fi e de coresponden  
pentru p rin i, produse ale activit ii copilului, înregistr ri audio i video, fotografii – sunt cuprinse în 
portofoliul copilului i dovedesc traiectoria dezvolt rii lui.  
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Recompensele acordate copilului se concretizeaz  în aprecieri verbale (lauda i încurajarea), aplauze 
ale colegilor i educatoarei, dreptul de a primi mascota grupei, de a ini ia un joc sau o activitate, de a ocupa 
pentru un timp un loc privilegiat etc. 

- evaluarea sumativ  (cumulativ ) - vizeaz  nivelul de performan  atins în raport cu obiectivele cadru 
i de referin  cuprinse în curriculum i se realizeaz , în special, înainte de p r sirea gr dini ei. Educatoarea 

schi eaz  profilul de personalitate, descrie inventarul de cuno tin e principale, identific  interesul i 
posibilit ile de înv are, pentru a argumenta recomandarea înscrierii sale în coala primar  sau re inerea în 
gr dini . 

Din punctul de vedere al metodelor i procedeelor de verificare, al instrumentelor de recoltare a 
informa iilor, se disting probele orale, scrise i practice. Acestea fac parte din activit i, nu sunt probe 
administrate special, sunt doar momente pe care noi ni le propunem pentru diferi i copii, incorporate în 
activit ile cotidiene.  

În evaluarea pre colarilor nu putem face o delimitare riguroas  între cele trei metode, ci putem vorbi 
de procedee sau de o combinare a lor, în care una este dominant . 

Evaluarea oral  este specific  situa iilor în care performan a trebuie exprimat  prin comunicare oral . 
Implic  abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronun ie clar  i corect . 

Procedee recomandate în acest tip de evaluare sunt: „Scaunul autorului“ – folosit în cadrul „Întâlnirii 
de diminea  “ în  care copilul este poftit ca s  prezinte rezultatul muncii independente sau de grup celorlal i 
copii, educatoarei, dup  solu ionarea unei sarcini date. 

„Turul galeriei“ se utilizeaz  dup  solu ionarea de c tre copiii a unor sarcini primite în grup. 

Rezultatul activit ii fiec rui grup este expus i, prin rota ie, fiecare grup vizualizeazã operele expuse. 
„Jurnalul metacognitiv“ const  în evaluarea copilului la sfâr itul zilei cu privire la con inutul înv rii, 
rezultatele ob inute în activit ile individuale sau comune, în termeni de reu ite i dificult i întâmpinate.  

Poate lua forma unui dialog între copil i educatoarea sau între copil i colegii de grup . Se formuleazã 
întrebãri de genul: „Ce ai înv at s  face i astãzi?“, „Cum ai fãcut?“, „Ce dificult i ai întâmpinat?“, „Cine 
te-a ajutat?“, „Pe cine ai ajutat?“, „Cum te-ai simþit astãzi?“. 

Evaluarea prin probe practice presupune verificarea unor capacit i sau abilit i practice. Probele sunt 
diversificate în func ie de natura domeniului de competen , de con inuturile acesteia, de obiectivele 
didactice, de posibilit ile concrete tehnice (tehnologice) de evaluare. 

În gr dini  aceste probe sunt asociate activit ilor de modelaj, de construc ie, pictur , gospod rie, 
experimentelor pentru observarea unor fenomene,  dar i rezolvarea unor sarcini cu con inut matematic. 

Rezultatele activit ilor practice sunt expuse, constituind subiect al evaluãrii educatoarei i p rin ilor, 
interevalu rii copiilor i al autoevalu rii. 

Evaluarea prin probe mixte presupune utilizarea, în forme optime, a probelor orale i scrise, orale i 
practice, practice i scrise sau a tuturor celor trei tipuri. „Scrisul“  pre colarilor presupune exerci iile grafice, 
scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mânã sau de tipar. Putem încadra 
în aceastã formã de evaluare jocul didactic i jocul spontan al copiilor. 

Instrumentele de evaluare folosite frecvent în cazul activit ii pre colarilor sunt: 

- portofoliul cu produsele activit ii - copiilor deoarece, portofoliul cuprinde „o selec ie dintre cele 
mai bune lucr ri sau realiz ri personale ale elevului, cele care îl reprezint  i care pun în eviden ã progresele 
sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor personale“ (Ioan Cerghit, 
2006). 

442



- portofoliul de evaluare - cuprinde obiectivele care au stat la baza realiz rilor curente ale copilului, 
strategiile, instrumente de evaluare (tabele de rezultate, fi e de observa ie din timpul activit ilor 
independente i pe grupe, liste de verificare i control, fi a de caracterizare psihopedagogic ), informa ii 
despre activitatea copilului în afara grupei, diagrame, grafice, informa ii asupra percep iei de c tre copil 
asupra propriei presta ii, comentarii suplimentare, planuri de interven ie personalizate, coresponden a cu 
p rin ii etc. 
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PROCESUL DE PREDARE – ÎNV ARE – EVALUARE, 
ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

 
 

Prof. Solomon Cristina-Mihaela,                                                          
coala Gimnazial  „Nicolae B lcescu”, Craiova 

 
 
 

Comunicarea? Ce este de fapt comunicarea? 
 
Conform dic ionarului explicativ al limbii române, comunicarea este o informare oral  sau în scris, o 

leg tur , un mijloc de a stabili leg turi cu cineva sau ceva. În ultima perioad , comunicarea a c p tat o 
valen  nou , pe care dic ionarul înc  nu a explicat-o, comunicarea într-o pandemie pe care înc  nu ne-a 
predat-o nimeni, o comunicare pe care fiecare am în eles-o într-o manier  proprie, care este denumit , mai 
nou: comunicare online. Fie c  este vorba de o comunicare interinstitu ional  sau intrainstitu ional , cu care 
eram obi nui i s  fie oral  sau scris , acum ea a devenit formal „online”. 

Dac  pân  acum reac iile elevilor la explica iile primite, le puteai citi din gestic , din pozi ia corpului, 
din grimasele fe ei sau ale buzelor, acum trebuie s  le elucidezi dintr-o imagine pixelat  pe monitor, sau, în 
cel mai bun caz de sub o masc  de protec ie, care ascunde tot ce î i oferea odinioar  informa ii extrem de 
importante. 

În general, aceast  comunicare online ne-a prins un pic cam nepreg ti i pe majoritatea, nu numai din 
aceast  ar , a a cum eram obi nui i s  spunem ... dar ... i din aceast  întreag  lume. 

Numai c  în cazul nostru, al cadrelor didactice, întreaga noastr  activitate i-a schimbat locul: dintr-
o sal  de clas  într-o clas  virtual . 

F r  s  vorbim de extrem de multele neajunsuri pe care le-a ridicat aceast  comunicare online, lipsa 
internetului, lipsa dispozitivelor performante prin care s  ai accesul la întreaga ta clas  virtual  de elevi, ne-
am lovit i de o problem  extrem de important : cum reu im s  comunic m virtual astfel încât dezideratul 
activit ii didactice s  fie acela i, elevii s  poat  s  ajung  la informa ie. 

Mul i dintre noi i-au achizi ionat table pentru a preda lec ia astfel încât elevii s  poat  vizualiza 
con inuturile i în acest mod lec iile s  fie cât mai similare celor tradi ionale, al ii au recurs la prezent ri 
Power Point, filme i platforme de resurse educa ionale, eu personal, ca mul i profesori de discipline exacte, 
mi-am achizi ionat tablet  grafic . 

Dar ... comunicarea cu elevii înseamn  mai mult decât predarea unui con inut informativ, indiferent 
de mediul în care se desf oar .  

În prezent comunic m cu mijloace din ce în ce mai perfec ionate: telefoane mobile, internet, pres . 
S-ar putea deduce c  o dat  cu intensificarea progresului tehnic, oamenii tiu s  comunice de la sine, c  
modalitatea interuman  de a comunica s-a perfec ionat. 

Dar ... comunicarea presupune cunoa terea, aprofundarea, dezv luirea atent , nuan at  i onest  a 
structurilor psihologice, axiologice, filozofice. Comunicarea interinstitu ional , ca i cea intrainstitu ional  
este o parte din lumea noastr , se reg se te în st rile noastre afective, în motiva iile noastre, în p rerea 
noastr  general  despre via , în convingerile, credin ele, valorile, prejudec ile, obiceiurile i educa ia 
noastr .  

O dat  cu trecerea timpului, copiii comunic  diferit în variatele situa ii prezente în via a lor, în rela iile 
cu prietenii, colegii, p rin ii, sau profesorii lor dar vor exista întotdeauna aspecte comune ale comunic rii 
lor dialogate. Noi, cadrele didactice, trebuie s  inem seama atât de aspectele generale, dar i de cele 
particulare, în rela iile pe care le dezvolt m cu elevii, trebuie s  avem în vedere dinamica i fluctua iile 
vie ii emo ionale ale elevilor, deoarece în func ie de intensitatea i de durata comunic rii noastre cu ei 
aceasta  are efecte favorabile asupra activit ii lor de însu ire a con inuturilor predate.  
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În activitatea noastr  de la clas , în rela iile noastre cu semenii i în mod special în comunicarea 
noastr  cu elevii este important  evitarea sarcasmului i a insultelor, renun area la etichete. Psihopedagogii 
recomand  s  nu folosim etichet rile referitoare la capacit ile copiilor de înv are, acestea fiind sup r toare 
i constrâng toare, i nu a a cum ne imagin m c  ar fi, inofensive.  

Copiii trebuie s  fie încuraja i i nu etichetata i. Trebuie ca prin ac iunile noastre, s  le ar t m elevilor 
modul în care s  se vad  singuri altfel, s - i formeze o nou  imagine despre ei,  s  le prezent m 
comportamentul pe care ne-am dori s -l vedem, s  le reamintim situa iile anterioare în care au reu it s  
ating  a tept rile noastre.  

Folosirea cuvintelor de laud  la adresa elevilor, trebuie realizat  i ea cu pruden , unii copii nu se 
simt în largul lor atunci când se fac remarci în mod continuu legate de comportamentul lor, inhibându-se. 

Astfel comunicarea interuman , oral , în scris sau online, r mâne o problem  dificil , atât în 
înstitu iile de înv mânt, cât i în familie i societate, datorit  faptului c  fiecare din noi este unic, fiecare 
din noi avem propriul temperament, propriile aptitudini i interese.  
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR –                                 
INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

Prof. înv. primar: SOMOIAG LUCIA                                                     
Scoala Gimnaziala ,,inv. Clementa Beschea”Capatanesti, jud. Buzau 

 
Calitatea in educatie este o premise esentiala a progrsului unei societati,a dezvoltarii. 

Scoala,ca organizatie,ca sistem deschis, depinde de mediul in care functioneaza si,in consecinta,ea 
,,trebuie sa evolueze pentru a se putea adapta unui mediu social diferit,aflat intr-o schimbare rapida si 
previzibila” (Ioan Cerghit). 

Ca raspuns la dinamica schimbarilor ce se desfasoara in societate,metodologia didactica a evoluat,s-
a modernizat organizatoric,procedural,material. Procesul de modernizare a influentat nu doar predarea si 
invatarea,ci si evaluarea,a treia componenta esentiala a procesului de invatamant, componenta care 
realizeaza cunoasterea nivelului de pregatire al elevilor si ne ofera posibilitatea reglarii activitatii didactice 
in functie de acesta. Noua metodologie didactica,adecvata obiectivelor invatamantului actual, impune 
folosirea unor metode evaluative menite sa angajeze elevii la un efort personal in actul invatarii,efort care 
determina fiecare copil sa creada in adevarul descoperit. 

Astfel, alaturi de metodele de evaluare traditionale, se pot utiliza cu succes metode alternative \ 
complementare de evaluare. 

Spre deosebire de metodele traditionale,care realizeaza evaluarea rezultatelor scolare obtinute pe un 
timp limitat si in legatura cu o arie mai mare sau mai mica de continut,dar oricum definite, metodele 
complementare de evaluare prezinta cel putin doua caracteristici: 

 Realizeaza evaluarea rezultatelor in stransa legatura cu instruirea/invatarea,de multe ori 
concomitant cu aceasta; 

 Privesc rezuultatele scolare obtinute pe o perioada mai indelungata,care vizeaza formarea unor 
capacitati, dobandirea de competente si,mai ales, schimbari in planul intereselor, atitudinilor, corelate cu 
activitatea de invatare;; 

Astfel, proceduri de evaluare traditionale si frecvent utilizate,precum observarea curenta(a 
comportamentului elevilor), analiza greselilor, verificarea sistematica a temelor scrise,controlul caietelor, 
intrebari de evaluare, exercitii, probe scrise si practice, lucrari de laborator, extemporale sau,mai nou,teste, 
teze, examene, colocvii,etc. sunt intregite cu noi baterii de teste de diagnostic, fise de evaluare, chestionare, 
tabele cu dubla intrare, texte impuse, studii de caz, dizertatii, interviuri individuale, teste standardizate, teste 
de randament,teste de aptitudini,teste formative, fise individuale de progres,probe pentru evaluarea 
creativitatii si originalitatii (compuneri, compozitii, eseuri, modele de construit, lucrari de arta,etc.), 
elaborari si sustineri de proiecte. In mod deosebit se dezvolta gama testelor ce masoara inteligenta teoretica 
si practica, alte forme ale inteligentei, testele psihomotrice si testele de autoevaluare. 

Se fac, de asemenea, eforturi in vederea integrarii unor noi tehnologii in procesul masurarii si 
aprecierii si anume: tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile de inregistrare audio, etc. Cadrele 
didactice sunt incurajate sa pregateasca propriile lor probe de diagnostic care nu duc neaparat la notatie,dar 
sunt foarte utile in a depista greseli ale elevilor care pot fi atent supuse analizei si explicarii acestora. 
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Data fiind preocuparea crescanda pentru perfectionarea instruirii, se cauta punerea la punct a unor 
instrumente care sa ajute la extensiunea evaluarii proceselor, a curriculum-lui, in componentele lor 
principale. 

In acest sens,se dezvolta un sistem de grile de analiza a programelor si manualelor scolare,a diverselor 
suporturi (materiale) didactice: grile de analiza si autoanaliza a comportamentelor didactice, de analiza a 
predarii,a strategiilor si stilurilor de invatare ale elevilor. 

Este incurajata asa-numita ,,evaluare complementara”, utilizarea unei mari varietati de metode si 
tehnici sau de ,, strategii complementare”destinate evaluarii calitative,ca,de exemplu: 

 INVESTIGATIA- ofera elevului posibilitatea de a aplica in mod creativ cunostintele insusite in 
situatii noi si variate, pe parcursul unei ore sau al unei succesiuni de ore de curs. Ca metoda de evaluare, 
investigatia pune in valoare potentialul creativ al elevilor, initiativa, cooperarea, comunicativitatea, 
flexibilitatea gandirii, receptivitatea ideatica, capacitatea de argumentare, de punere si de rezolvare a 
problemelor. Atunci cand lectia este structurata pe baza unei investigatii, aceasta devine element important 
in sprijinirea demersului de invatare prin descoperire. Intrucat predarea, invatarea si evaluarea sunt 
interdependente in coontextul strategiilor educationale moderne, investigatia reprezinta, prin valentele ei 
formative, o metoda care desavarseste toate cele trei componente ale procesului didactic. 

 EVALUAREA CU AJUTORUUL CALCULATORULUI constituie un mijloc util in realizarea 
proceselor evaluative,avand ca obiective performantele scolare. Utilitatile privesc multiple aspecte ale 
actului evaluativ:evidentierea raspunsurilor pentru aprecierea exacta a calitatii acestora si pentru adoptarea 
masurilor de remediere a nereusitelor, corectarea automata a datelor, facilitarea analizei statistice a 
rezultatelor, examinarea si compararea tipurilor de raspunsuri. 

Fiecare metoda are avantaje,dar si limite. Important e ca profesorul sa le cunoasca si sa le utilizeze 
pentru obtinerea de informatii cat mai complete despre performantele elevilor si sa stabileasca masuri 
eficiente pentru sprijinirea acestora. 
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Evaluarea înv mantului preuniversitar –                                                 
între online i tradi ional 

Prof. ORTAN MARIUS 
COALA GIMNAZIAL  DOBRA 

 
 
 
 
Elementul care a condus la o presiune major  asupra sistemului de înv mânt i a societ ii în 

ansamblul ei a constat în utilizarea exclusiv  a mijloacelor de comunicare la distan  pentru a face educa ie. 
Efectele negative sunt:sistemul de înv mânt este doar par ial preg tit; o parte din cadrele didactice nu 
posed  în acest moment suficiente informa ii i competen e specifice instruirii asistate la calculator; 
curriculumul permite într-o m sur  variabil /secven ial /revizuit  transpunerea în activit i la distan . 

Toate acestea pot s  fie v zute fie ca bariere, fie drept provoc ri, c rora profesorii, elevii, p rin ii i 
deciden ii educa iei încearc  s  le fac  fa  în ritmul rapid în care apar, manifestând, în propor ii variabile, 
disponibilitate, interes, m iestrie pedagogic , inventivitate. În acela i timp, trebuie men ionat c  nu au 
existatm suri care s  poat  fi aplicate la nivelul întregii popula ii colare, solu iile adoptate la nivelul 
unit ilor de înv mânt i al claselor variind foarte mult de la experien e antrenante i memorabile de 
înv are online i pân  la situa ii în care perioada de suspendare a cursurilor fa  în fa  a însemnat pentru 
unii elevi un hiatus total fa  de coal  i, implicit, fa  de înv area formal . Aceste situa ii au avut la baz  
atât cauze subiective, cât i cauzeobiective, ca: lipsa de echipamente, de nivelul sc zut al competen elor 
digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. 

Instruirea reprezint  activitatea principal  realizat  în cadrul procesului de înv mânt, conform 
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politic  a educa iei. Instruirea 
online se refer  la instruirea care se desf oar  prin intermediul unui calculator conectat la o re ea, 
con inutul educa ional putând fi sub forma unei lec ii tradi ionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativ , 
realizat  cu ajutorul tehnologiilor de comunica ie.Materialele educa ionale pot fi prezentate sub form  de 
text, grafice,materiale audio, video. Termenul de sistem de instruire online desemneaz  un ansamblu de 
tehnologii, proceduri, mijloace, participan i care conlucreaz  pentru realizarea obiectivelor procesului de 
instruire. 

Scopul colii online este sporirea eficien ei procesului de înv are în coli prin oferirea de informa ii 
ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispozi ia profesorilor a unor modalit i 
moderne de predare i evaluare, încurajarea comunic rii pe teme didactice prin intermediul forumului. 
Printre cele mai importante i utile sec iuni amintim: lec ii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit 
a unor prezent ri didactice multimedia i programe, forum sau ajutor în utilizarea site-ului. 

Dezvoltarea tehnologiilor informa iilor i comunic rii i avantajele folosirii acestora reprezint  o 
realitate a lumii actuale fa  de care coala, prin speciali tii s i, trebuie s  manifeste deschidere, capacitate 
de asimilare, adaptare i valorificarea eficient  în raport cu beneficiarii s i direc i. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate, limite în rela ionarea cadru didactic-
elev. Aceasta are un impact negativ asupra înv rii eficiente, întrucât o important  latur  a activit ii 
didactice fa  în fa  nu se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul pe care în mod tradi ional îl 
ofereau elevilor cu nevoi special sau cu dificult i de înv are este greu de oferit online, date fiind limit rile 
tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie 
de dificultate în înv are, f când astfel dificil  identificarea celor cu probleme reale.Chiar dac  profesorul 
î i cunoa te bine clasa i elevii i tie cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
eventual ulterior activit ii de predare online, prin consiliere individual . Este foarte dificil  interac iunea 
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personalizat  cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urm rit online 
de o clas  întreag  i fiecare elev îi solicit  aten ia. 

Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i cursan ii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput  
ca fiind oarecum artificial , pe de o parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional 
real (ceea ce face comunicarea autentic ), pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în 
spa iul virtual. 

Un prim avantaj îl constituie faptul c  elevii, fiind deja familiariza i cel pu in cu utilizarea internetului 
i a mediilor de socializare, c rora le acord  o bun  parte din timpul lor, pot fi, în principiu, convin i s  le 

utilizeze i în activitatea colar . Integrarea TIC în activitatea didactic , din aceast  perspectiv , poate avea 
un dublu avantaj: permite accesul rapid la informa ii, iar contactul cu aceste informa ii poate fi orientat într-
o manier  constructiv  i eficient . 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce ofer  atât oportunit i, cât i pericole. Într-o 
perioad  de timp scurt  s-a f cut tranzi ia de la o societate relativ stabil  la o societate definit  de schimb ri 
i discontinuit i, astfel încât, cunoa terea noii paradigme educa ionale este o exigen  stringent . 

Înv area online este educa ia care are loc pe internet. Acest concept este doar un tip de înv are la 
distan . 

Înv area online catalizeaz  o schimbare pedagogic  ce graviteaz  în perimetrul constructivismului, 
construc ionalismului i colabor rii. Exist  o mutare de la cursurile de sus în jos i elevi pasivi la o abordare 
mai interactiv , de colaborare, în care elevii i profesorul creeaz  procesul de înv are. 

Înv mântul online reprezint  o tem  pentru reflec ia umanit ii. Dimensiunile pedagogice i 
psihologice ale acestui proces trebuie s  r mân  o reflec ie prioritar , iar tehnologia trebuie adaptat  în 
func ie de particularit ile de înv are cunoscute i s  respecte tr s turile beneficiarilor. 
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Analiza rezultatelor ob inute la testul initial                                                
An colar 2021 / 2022 - Clasa a V-a B 

Prof. ova Anca                                                                        
coala Gimnazial  „General Nicolae ova” Poduri 

 

 

 

 

Interpretarea rezultatelor 

Num r de elevi testa i: 20 

Num r de elevi absen i: 1 

 

 

 
COMPETEN E GENERALE: 
3. redactarea textului scris de diferite tipuri; 
4. utilizarea corect , adecvat  i eficient  a limbii în procesul comunic rii orale i scrise. 
 
COMPETEN E SPECIFICE: 
3.1 redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere i 

structurile specifice, pentru a comunica idei i informa ii sau pentru a relata experien e tr ite sau imaginate; 
4.2 aplicarea achizi iilor lexicale i semantice de baz , în procesul de în elegere i de exprimare 

corect  a inten iilor comunicative; 
4.3 monitorizarea propriei pronun ii i scrieri i a pronun iei i scrierii celorlal i, valorificând 

achizi iile fonetice de baz ; 
4.4 respectarea normelor ortografice i ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale i 

sintactico-morfologice în interac iunea verbal ; 
4.5 utilizarea competen ei lingvistice în corela ie cu gândirea logic /analogic , în procesul de înv are 

pe tot parcursul vie ii. 
 
Rezultatele ob inute: 

 

Itemi de evaluare I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 III. 

Nr. elevi 
care au 
realizat 
itemul 

În totalitate 9 0 10 12 13 9 9 3 8 8 2 

par ial 6 3 4 3 3 0 0 9 3 2 15 

deloc 4 16 5 4 3 10 10 7 8 9 2 

Ce note 
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Aprecierea cu note: 

 

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. de 
elevi 

6 0 1 2 4 2 4 - 

 

                                                                                       Media clasei: 5,69 (cinci 69%) 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- creativitate în exprimarea emo iilor; 

- scris îngrijit, lizibil; 

- formul ri interesante; 

- recunoa terea p r ilor de vorbire. 

- majoritatea gre elilor au fost realizate la 
ortografie i punctua ie; 

- unii elevi au întâmpinat dificult i în a g si 
sinonime pentru cuvintele date; 

- pu ini elevi au realizat compuneri coerente i 
corecte din punctul de vedere al exprim rii. 

 

M suri ameliorative: 

 

Se impun o serie de m suri care trebuie organizate în vederea remedierii situa iei actuale, pentru a se 
ajunge la un grad de promovabilitate mai mare i a se atinge standardele de performan  vizate. 

1. urm rirea progresului colar al elevilor prin realizarea unor analize comparative: nota de la testarea 
ini ial  – nota de la lucrarea semestrial /media semestrial ; 

2. analiza rezultatelor pe clas ; 

3. elaborarea riguroas  a unor fi e de lucru individuale, specifice categoriilor de competen e la care 
elevul are lacune; 

4. aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au f cut dovada slabei preg tiri; 

5. organizarea activit ilor de înv are pe grupe de elevi, în func ie de valen ele educative, în func ie 
de posibilit ile intelectuale ale elevilor i pe nivelul de cuno tin e ale acestora; 

6. motivarea elevilor pentru implicarea înv rii prin activit i didactice complexe, care s  stimuleze 
interesul pentru înv are (folosirea metodelor participative, asigurarea unui cadru propice înv rii etc.); 

7. informarea p rin ilor despre rezultatele testelor ini iale i traseul remedial care se impune pentru 
fiecare elev. 
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DESPRE EVALUAREA INI IAL                                                        
RAPORT GRUPA MARE 

 
 

Prof. Înv. pre colar SOVEA RODICA                                                     
GPN PE TI ORUL DE AUR ZLATNA 

 

 
Evaluarea ini ial   reprezint   o component   esen ial   a procesului  instructiv  educativ din gr dini , 

f r  de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele  fiec rui copil  în parte i ale grupei în 
ansamblu. Pe lâng  func iile de m surare, de diagnosticare i de prognozare, un rol important al evalu rii  
ini iale  este  stabilirea  demersului  didactic din perioada urm toare, care urm re te în primul rând 
socializarea copiilor  i adaptatarea la noile reguli în contexul actual al pandemiei. 

 
Având c  cea mai mare parte a anului colar trecut s-a desf urat în mediul on-line, am considerat 

necesar ca evaluarea ini ial  s  se fac  abordând abordând con inuturile din perspective interdisciplinar . 
Pentru a nu abuza de fi ele de lucru, am selectat i aplicat probe de evaluare care s  permit  pre colarului 
s  se manifeste liber, creativ i astfel s-au constatat mai u or cuno tin ele dobândite i capacitatea de 
aplicare a acestora în practic . 

Prin evaluarea interdisciplinar , datorit   posibilit ii pe care pre colarul o are de a se folosi de cât 
mai multe materiale, el are prilejul s  aplice cuno tin ele din mai multe domenii, exersându- i capacit ile 
de transfer. Vor fi vizate urm toarele domenii de dezvoltare: 

 
Dezvoltarea fizic , a s n t ii i igienei personale 
 
Din punct de vedere al dezvolt rii fizice, pre colarii au caracteristicile  dezvolt rii fizice conform 

particularit ilor de vârst , nu prezint  situa ii de s n tate care s  ridice probleme, demonstreaz  
con tientizarea  sim urilor în ac iuni (recunoa tere de  obiecte ascunse prin pip it, far  s  le vad , execut  
mi c ri la auzirea unor comenzi etc.);  

S n tatea i regulile de igien  personal  sunt cunoscute i respectate de majoritatea copiilor (se spal  
singuri pe mâini timp de 20 de sec. dup  fiecare activitate, î i acoper  gura cu mâna când str nut , când 
tu e c, folosesc independent toaleta, folosesc batista etc). De asemenea majoritatea copiilor prezint  grij  
fa  de obiectele personale, men in distantarea social , se îmbrac  i se dezbrac  singuri, î i aranjeaz  
lucrurile conform cerin elor i regulilor de ordine interioar  

 
Dezvoltare socio- emo ional  
 
Majoritatea copiilor interac ioneaz , din proprie ini iativ , cu copiii apropia i ca vârst , respectând 

regulile de distan are social , în diferite contexte, s-au adaptat relativ u or la noile reguli din gr dini  în 
contexul actual al pandemiei. Unii î i spun corect numele, prenumele, vârsta, luna, ziua, ora ul i ara în 
care s-a n scut.  

 
Majoritatea copiilor împ rt esc celorlal i (copii, adul i din anturajul propriu) tr irile/emo iile sale i 

reac ioneaz  adaptativ la contexte sociale variate; au în eles c  pot s  fie empatici cu colegii lor chiar dac  
trebuie s  p streze dinstan a. 
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Capacit i i atitudini în înv are 

Majoritatea copiilor prezint  interes i curiozitate pentru ce este nou, prezint  ini iativ  i 
independen  în ac iunile de joc i presisten  în activit i i în realizarea sarcinilor.Unii formuleaz  
întreb ri referitoare la schimb rile din jur,g sesc forme i mijloace noi de exprimare a gândurilor i 
emo iilor (desen, dans, joc simbolic); Majoritatea utilizeaz  sau combin  materiale i strategii în modalit i 
noi pentru a explora sau rezolva problema. 

 

Dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii 

Comportamentele verbale m surate au fost atinse în cea mai mare parte de majoritatea copiilor; s-a 
observat îmbog irea vocabularului cu cuvinte i expresii noi; s-au înregistrat progrese în cadrul 
pre colarilor care întâmpin  dificult i în pronun area unor sunete precum i în realizarea acordului dintre 
subiect i predicat, identific  i recunosc anumite sunete i litere ce compun un cuvânt. Majoritatea copiilor  
adopt  o pozi ie corect  în timpul scrisului, realizând o diferen a dintre cifre i litere, manifest  interes 
pentru citit, povestesc un eveniment sau o poveste cunoscut , respectând succesiunea evenimentelor, 
utilizeaz  în vorbire propozi ii dezvoltate i fraze. 

Dezvoltare cognitiv  i cunoa terea lumii 

Marea majoritate a copiilor din grup  înregistreaz  progrese în ceea ce prive te capacitatea de 
concentrare, poten ialul cognitiv foarte bun; capacit i perceptive bine dezvoltate, spirit de observa ie, 
gândire logic  i rapid , capacitate flexibil  de operare cu no iuni, date, ritm de înv are bun, cu mici 
excep ii care se încadreaz  la un nivel slab/ mediu; denumesc no iuni concrete i abstracte.Copiii resusesc 
s  grupeze obiecte care întrunesc dou  criterii s  descrie timpul probabil i ilustreaz  o anumit  stare a 
vremii (utilizeaz  semne conven ionale pentru ape, ploaie, mun i, ninsoare, anotimpuri, zile ale s pt mânii 
etc.). 

Rezultatele   ob inute în cadrul  evalu rii ini iale la nivel de grup   ne arat  c  se înregistreaz  un 
progres  al copiilor, în ceea ce prive te nivelul de cuno tinte, priceperi,deprinderi i abilit i însu ite, o 
evolutie a dezvolt rii fizice i  intelectuale. 

Vom  aborda mai mult munca în echip , pe grupuri mici si individuale unde este nevoie; vom  utiliza 
metode interactive în cadrul activit ilor integrate  i vom  colabora  îndeaproape cu p rin ii. 

Aceste rezultate ob inute în cadrul evalu rii ini iale, deasemenea ne asigur  datele necesare pentru 
stabilirea unor obiective accesibile, în elaborarea unei planific ri a activit ilor instructiv-educative, 
utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care s  formeze copiilor priceperile i deprinderile de 
baz , necesare integr rii active în actul educa ional i bineinteles pregatirea pentru coal  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 

Prof. Înv. pre colar: paiuc Monica 
Gr dini a Nr. 3, Bragadiru 

 
 
                 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

urm torii pa i:  
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  

 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                     

 Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Metode i tehnici de evaluare: 

 Tradi ionale – probe scrise (fi e cu sarcini) probe orale i probe practice 

 Alternative - lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea,  
jocurile didactice, de rol i serb rile; observ rile directe/sistematice  în timpul activit ii i înregistrarea; 
discu ii individuale; afi area lucr rilor;  consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii experien iale; 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
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Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

 
Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  
 
Tipuri de portofolii:  
 
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

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

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

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

 
 
Bibliografie: 
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    Bucure ti, 

EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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Evaluarea tradi ional  în gr dini  

 

Prof. Inv. Pre c. Spiridon Ramona                                                        
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 3, Ia i 

 
 

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

"Evaluarea scolara este procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  informa ii utile, 
permi ând luarea unor decizii ulterioare." (Cucos, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2002, p. 101) 

 
Func iile evalu rii pre colarului 

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 

 culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
 controlul asupra activit ii desf urate 
 stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup  
 descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se  

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

 elaboreze un program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
 îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

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

 
Strategii de evaluare în gr dini  

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare a datelor cu relevan  în 
desf urarea procesului didactic, se contureaz  utilizarea în înv mântul preprimar a urm toarelor tipuri 
de evaluare: 

 evaluarea ini ial   
 evaluarea continu /formativ  
 evaluarea finala/sumativ . 

Strategia evaluativ  ini ial , care permite profesorului stabilirea cu  exactitate , la începutulu unei 
etape de instruire, a nivelului de preg tire a pre colarilor, î i dovede te utilitatea din dou  puncte de vedere: 
în primul rând, ofer  prilejul identific rii din start al lacunelor existente în preg tirea pre colarilor i a 
m surilor care permite eliminarea acestora, i în al doilea rând, se constituie ca punct de reper esen ial 
pentru asigurarea obiectivit ii i pertinen ei ac iunilor evaluative ulterioare. 
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Strategia evaluativ  continu /formativ  se realizeaz  pe parcursul secven elor de instruire i are drept 
obiectiv, de pe o parte, monitorizarea sistematic  a progresului colar ala pre colarilor, iar pe de alt  parte, 
repararea în timp util a evenimentelor disfunc ionalit ii survenite fie la nivelul activit ii de predare, fie la 
cel a înv rii. Acest tip de strategie cunoa te cea mai mare frecven  în reperitoriul ac iunilor evaluative 
utilizate de c tre profesor i are influen e majore asupra demersului autoevaluativ al pre colarului. 

Strategia evaluativ  final /sumativ  este pus  în joc la sfâr itul unui studiu de instruire i urm re te 
constatarea eficien ei ac iuni instructiv-educative întreprinse în acest interval de timp în ansamblul s u. 
Evaluarea final  nu este ob inut  prin simpla însumare a rezultatelor observate pe parcursul evalu rii 
continue, ci aceasta reprezint  o sintez  a acestor rezultate, sintez  care este combinat  cu datele ob inute 
pe baza evalu rii finale ca ac iune distinct . 

 
Metode i instrumente de evaluare 

1. Observarea sistematic -este fundamentala în evaluare i const  în urm rirea atent  i sistematic  
a comportamentului copilului far  a interveni, cu scopul  de a se sesiza aspectele sale caracteristice. 
Informa ii despre dezvoltarea copilului ob inem prin observarea înc  de la venirea  sa în gr dini , prin 
interac iunea cu grupa de copii, de la p rin i i toate persoanele care interac ioneaz  cu copilul, atât din 
gr dini , cât   i din afara ei. 

2. Analiza produselor activit ii-furnizeaz  informa ii despre procesele psihice i unele tr s turi de 
personalitate ale copiilor prin prisma  obiectiv rii lor în „produsele” activit ii. 

3. Metoda covorbirii- const  în stabilirea unei rela ii de comunicare direct  cu pre colarul, educatorul 
urmând s  conduc  discu ia în a a fel încât s  ob in  informa is care îl intereseaz . 

4. Portofoliul copilului- prin utilizarea portofoliului se bazeaz  pe e antione din munca copiilor în 
cadrul unei activit i i acoper  o anumit  perioad  de timp. 

 

Bibliografie: 

1. Albulescu, I.,  Hora iu, H., Sinteze de pedagogia înv mânutului pre colar, DPH, Bucure ti, 2019 
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3. Florea, M., ranu, M., Pedagogie, Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, 2007 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Autor: Spulber C t lin 
 
 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei i de inspectoratele colare.  

În timpul înv mântului primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru 
fiecare disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte 
bine. Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative men ionate anterior. 

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

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

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

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

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

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

458



În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi. 

Ne propunem s  inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

  

459



 

 

METODE, TEHNICI I STRATEGII       
APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE 

 

Autor: Prof. Spulber Cristina 
 
 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ  
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

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

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Hot Potatoes. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz  
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate pe întreb ri). 
Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot Potatoes 
într-o singur  unitate. 

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

Exemple: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea modern   - Platforma  Liveworksheets 

Prof. Gabriela Stafie, tiin e economice,                                                    
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Suceava 

 
 
 
 
MOTTO: ”A educa este mai greu decât a studia; de aceea sunt pu ini educatori în mul imea de 

înv tori.” (Vasile Conta) 
 
„Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 

datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., Evaluarea rezultatelor colare: ghid metodologic, Chi in u, 1997). 

Având ca punct de plecare aceast  definire a procesului de evaluare pot fi eviden iate unele valen e 
ale evalu rii:  

- aprecierea unor tr s turi, caracteristici sau componente prin raportare la o scal  de m surare clar 
definit ;  

- un proces de evaluare se poate realiza în momentul în care îi este stabilit scopul, în func ie de acesta 
fiind proiectate apoi obiectivele.  

Comparativ cu modelul clasic al evalu rii, care pune în coresponden  doar m surarea i aprecierea, 
modelul modern tinde s  acopere toate componentele, respectiv verificarea, m surarea, semnificarea i 
argumentarea. 

Evaluarea modern , care promoveaz  trecerea de la conceptul de control al însu irii cuno tin elor, la 
cel de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , reprezint  tranzi ia 
de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei de a deveni. 

Integrarea evalu rii în structura activit ii didactice de c tre concep iile pedagogiei mo-derne 
determin  amplificarea func iei educative a acesteia, situând-o într-o pozi ie cheie în procesul instructiv-
educativ. Aceast  consecin  deriv  dintr-o fireasc  în elegere a evalu rii ca „ tiin  a valorii” (Cerghit, I, 
Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i strategii, Bucure ti, 2002). A evalua 
înseamn , între altele, a emite judec i de valoare, ceea ce presupune a te raporta la valori sau a face trimitere 
la un sistem de valori.  

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

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

În condi iile actualei pandemii, când am fost nevoi i s  lucr m  lucr m online cu elevii doar online, 
sau hobrid, profesorii au fost pu i în fa a unei mari provoc ri....învat mântul online. Educa ia asistat  de 
calculator, cunoscut  sub numele de e-learning este mai mult decât un proces cu o continu  evolu ie; nu 
po i spune niciodat  c  ai reu it s  îi p trunzi toate tainele.  
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Platforma Liveworksheets  –  numit   „aplica ie  pentru  via ”  în  tutorialul  accesibil  la  adresa: ht
tps://www.youtube.com/watch?v=rqv0bFCXc o&feature=youtu.be, este utilizat  pentru a 
construi  activit i  de înv are,  foi /c r i  de lucru,  care  se  pot efectua  online interactiv,  pentru evaluar
e, cu feedback imediat. Aceast  platform  d  posibilitatea înregistr rii elevilor prin crearea de conturi; 
astfel se poate efectua verificarea temelor în timp real.  

Elevii rezolv /completeaz  fi ele de lucru online i trimit r spunsurile profesorului. Acest lucru este 
bun atât pentru elevi deoarece sunt motiva i, i poate fi i distractiv i o competi ie între ei, cât i pentru 
profesor care economise te timp i materiale, contribuind astfel i la protejarea mediului. 

Fi ele Liveworks permit transformarea foilor de lucru tradi ionale tip ribile (doc, pdf, jpg ...) 
în exerci ii interactive online cu autocorec ie, pe care le numim „foi de lucru interactive”. Pot fi uti- 
lizate foi de lucru live pentru a crea propriile fi e de lucru interactive sau pot fi utilizate cele postate 
de al i profesori. Foile de lucru interactive profit  din plin de noile tehnologii aplicate educa iei. Ele 
permit includerea de sunete, videoclipuri, exerci ii de drag and drop unire de s ge i, 
alegere multipl , i chiar exerci ii de vorbire, pe care elevii trebuie s  le fac  folosind microfonul.  

 
  

  

463



 
 
 

Demersul de evaluare în procesul instructiv-educativ                                         
din înv mântul on-line sau în clasa de elevi 

Prof. Înv. Primar Stamate Georgiana Victoria                                              
Liceul Teoretic “Emil Racovi ” Techirghiol 

  

 

 

 

 

 

Vremurile actuale pandemice au ridicat în fa a  cadrelor didactice o nou  provocare în prim-planul 
procesului educativ: necesitatea realiz rii unei adapt ri a strategiilor de predare-înv are-evaluare specifice 
procesului de înv are la nevoile actuale ale societatii umane, pentru g sirea celei mai potrivite/ eficiente 
modalit i de desf urare fizic  sau on-line a acestuia. 

În contextul actual al provoc rilor de tot felul, medicale, economice, sociale, politice, care dau n val  
peste societatea româneasc , european  sau mondial , a ap rut necesitatea imperativ  a analiz rii sau 
adopt rii unei alte obord ri a procesului educa ional, punând fa  în fa  varianta clasic  din clasa de elevi, 
cu toate facilit ile moderne ap rute în era tehnologiei IT, cu modalitatea on-line de desf urare a procesului 
de înv are. 

În fa a tuturor provoc rilor societ ii moderne, înv mântul i, prin el, tehnicile i strategiile de 
înv are trebuie s  se axeze pe tehnici de argumentare, gândirea critic , pozitiv  i constructiv , toate 
acestea sub asaltul tehnologiei IT care asalteaz  cu mijloace moderne de înv are i care au un mare impact 
asupra genera ei în formare.  

Problema se pune asem n tor i în cazul evalu rii, o component  principal  a procesului de 
înv mânt, al turi de predare i înv are, deoarece profesorul, la nivelul clasei, este dator s - i stabileasc  
din timp când i cum va verifica dac  se afl  pe drumul cel bun, la cap tul c ruia obiectivele stabilite vor 
fi atinse i ce fel de resurse optime are nevoie, ce resurse umane, materiale, de timp i financiare îi sunt 
necesare. 

A adar, a stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când evaluezi, sub ce 
form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute etc. Desigur, în final, în func ie de 
concluziile desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerial . 

În condi iile în care coala este nevoit  se func ioneze atât în formatul fizic, fa -n fa , cât i în 
formatul on-line, procesul de predare-înv are i procesul de evaluare trebuie s  se adapteze acestor 
schimb ri continue i s  g seasc  o armonzare între cele dou  modalit i de func ionare pentru a asigura o 
continutate eficient  a procesului instructiv-educativ. Prin urmare trebuie avut în vedere un format clasic 
de evaluare, în paralel cu evaluarea on-line, ambele variante având aspecte pozitive, încurajatoare, cât i 
aspecte cel pu in provocatoare, limitate în demersul educativ. 

464



O analiz  comparativ  a celor dou  modalit i de organizare a evalu rii poate dezv lui mai multe 
puncte tari/puncte slabe, oportunit i/amenin ri pe care acestea le ridic  în demersul educativ. 

Utilizarea tehnologiei moderne în înv mântul modern actual a devenit, în contextul actual socio-
politico-economic, o provoare, o necesitate i nevoie acut  de adaptare la nevoile personale, economice, 
profesionale, dar este, în acela i timp, înso it de numeroase dificult i, limit ri, de diferite dezavantaje 
eviden iate de evaluarea organizat  mai ales în formatul on-line.  

În acela i timp si formatul clasic de desf urare a evalu rii eviden iaz  limit ri sau avantaje venite în 
sprijinul sau în defavoarea elevilor. 

 

Evaluare on-line Evaluarea clasic , în clas  
- accesarea facil  a produselor/ serviciilor TIC este 
determinat  de abilitatile multilingvistice i de 
folosire  IT ale tinerei generatii, dar depinde în 
mare m sur  de nivelulul de acces la aceste 
facilit i 

-accesibil  cadrelor didactice/ elevilor/ colilor care 
nu de in dispositive IT/ surs  de internet 

-exist    variante de lucru atractive, permanent 
reactualizate pe diferite site-uri de aplica ii 
educative 

-varitatea formelor clasice este limitat , fiind la nivel 
oral/practic/ scris (pe foaia de hârtie)/ portofoliu, 
folosirea dispozitivelor IT fiind determinat  de 
dotarea institu iei pentru fiecare clas /disciplin /arie 

-modalit ile de prezentare sunt atractive, 
interactive, ce permit implicarea emo ional  a 
elevilor 

-formatul clasic de evaluare are o marj  medie de 
atractivitate, atunci cand nu folose te surse modern 
de lucru 

-permite refolosirea testelor pentru 
exersare/înv are 

-permite pu ine exers ri pâna la notare 

-acurate ea evalu rii depinde de gradul de 
independen  a elevului în abordarea demersului 
sau depinde de conexiunea la internet sau de 
fiabilitatea dispozitivului IT 

-are un grad mai ridicat de obiectivitate, prin munca 
independent  a elevului sau a echipei din care face 
parte 

-distan area fizic  permite o abordare mai relaxat , 
detensionat  a elevilor timizi sau, la extrem , ridic  
o mare tensiune 

-apropierea de prezen a fizic  a 
profesorului/colegilor marcheaz  o emo ie crescut , 
mai ales a eleviilor cu emotivitate crescut  

-exist  o form  general de evaluare ce nu poate 
respecta ritmul, stilul individual de înv are 
conform paricularit ilor psiho-individuale de 
dezvoltare la nivelul fiec rui individ 

-se pot realiza evalu ri potrivite ritmului individual 
de înv are, cadrul didactic putând adapta fiecare 
demers/tip de evaluare, având o mai rapid  
posibilitate de monitorizare a fiec rui elev 

-limiteaz  capacitatea de exprimare creativ , 
emo ional  a fiec rui participant 

-se realizeaz  un flux continuu de schimburi socio-
emo ionale i permite  o exprimare mai liber / 
creativ  

-utilizeaz  algoritmi de evaluare, timpi prestabili i 
de lucru 

-elevul î i poate personaliza r spunsul, abordând 
demersul individual, în ritm propriu 
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Urm rind comparativ cele dou  modalit i de lucru în procesul de înv are, a  sublinia c  succesul 
procesului de educa ie, cât i performan ele colare ob inute de elevi depend în mare m sur  de priceperea 
utiliz rii resurselor i de capacitatea de conducere a procesului de înv mânt (deci, de strategia didactic ), 
de buna cunoa tere a specificului clasei, elevului ca partener in procesul educative.  

Armonizarea resurselor moderne de înv are cu cele tradi ionale, împletirea strategiilor interactive cu 
interesele elevilor i cu scopurile educa ionale revin în mare m sur  în sarcina  cadrulului didactic, care î i 
p streaz  un rol important în derularea procesului educativ. 
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Evaluarea între online i tradi ional 

Prof. Stan Adina-L cr mioara 
coala Gimnazial  ”Miron Neagu” Sighi oara 

 
 
 
 
Situa ia global  actual  a impus noi tendin e în sistemul de înv mânt, prin mutarea con inutului i 

a interac iunii în mediul online. Nimeni nu prev zuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a f cut în 
a a fel încât educatorii au g sit solu iile potrivite pentru a continua procesul de înv are. 

Dac  într-o prim  faz  aten ia s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea con inutului i 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evalu rii con inutului parcurs. 

Evaluarea didactic  modern  este o evaluare formativ , axat  pe proces. Ea este dinamic , flexibil  
i asigur  reglarea din mers a activit ii educa ionale. Toate aceste principii simple func ioneaz  perfect în 

mediul educa ional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmpl , dac  suntem nevoi i s  realiz m o 
evaluare în mediul digital. Cum ne putem asigura  c  este transparent  i reflect  adev ratul poten ial al 
elevilor? 

Eram obi nui i cu to ii s  vin  copilul de la coal  i s -l întreb m: „Tu ce note ai luat azi?“ Iar acesta 
scotea, mai timid sau mai încrez tor, foaia cu evaluarea i astfel noi, p rin ii, deveneam o parte din acest 
proces de evaluare. Puteam s  aducem laude, s  încuraj m, s  c ut m a în elege i apoi s  lu m m surile 
potrivite. 

Brusc aceast  obi nuin  a disp rut – din cauza mut rii în mediul online a educa iei i, implicit, a 
evalu rii. 

Exist  mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totu i, solu ia propus  de c tre 
cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informa ional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizeaz  platforma Google Classroom, totul se 
simplific  i devine u or de gestionat; la fel, i pentru elevi i p rin i. 

Exist  patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibil  în procesul de evaluare 
online. 

1. Accesare simpl  de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are 
nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tablet  prin care s  accese browser-ul Chrome. 

2. Organizare i comunicarea eficient . Toate materialele propuse de c tre profesor sunt salvate 
automat, a a c  elevului îi revine sarcina de a completa con inutul sau sarcinile solicitate. 

3. Feedback imediat. Aceast  parte este cea mai eficient  pentru profesor i elev, dar i pentru p rinte. 
Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de c tre profesor, fiind total transparent. Elevul poate fi 
ajutat s  g seasc  un r spuns corect i ghidat pentru a identifica informa ia necesar , f r  a fi depunctat sau 
a fi nevoit s  predea un test incomplet. 

4. Evaluare digital  integral . Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectiv  ecologic . 
Nu se mai utilizeaz  coli de hârtie, se simplific  procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea 
un dosar virtual personal, care s  includ  toate evalu rile primite. 
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Odat  cu primele rezultate ale unei evalu ri digitale, multe enigme au fost înl turate. Astfel, p rin ii 
au constatat c  rezultatele evalu rii vin singure c tre ei, datorit  sistemului ce permite ca i p rintele s  fie 
parte din procesul educa ional. Se pot purta dialoguri constructive împreun  cu copilul, iar anumite 
recomand ri ale profesorului (legate de evaluare) pot fi urm rite i de c tre p rinte. 

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi men inute ca modalit i curente de evaluare. Astfel, percep ia 
p rin ilor fa  de coal  i rela ia lor cu coala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implica i continuu 
în acest proces. 

În concluzie, s  ne amintim c , la vremuri noi, apar i tipuri noi de evaluare – care determin  evolu ia 
modern  i constructiv  a colii române ti. 
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EVALUAREA TRADITIONALA 

CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRESCOLAR:                                  
STAN ANDREA MIHAELA                                                             

GRADINITA PUKY, TARGU-MURES, MURES 
 

 

“Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., 1997).  

Evaluarea în educa ie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv i 
prin mijloace tiin ifice. Evaluarea controleaz  i condi ioneaz  dinamica clasei, încât putem spune c  nu 
exist  înv are eficient  f r  evaluare. Ea ac ioneaz  în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup i individual.  

Evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. 
Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem 
înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. 

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului evaluativ din 
înv mântul preuniversitar. 

Este recunoscut faptul c  metodele complementare de evaluare reprezint  o alternativ  la formulele 
tradi ionale a c ror prezen  domin  i care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute “pe un timp 
limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit ” (I.T. Radu, 2000, 
p223). 

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

 
a) Evaluarea ini ial , care se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înv are sau program de instruire 

în scopul stabilirii nivelului de preg tire al elevilor. Prin intermediul evalu rii ini iale se identific  nivelul 
achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa respectiv .        

b) Strategia de evaluare formativ  (continu ) înso e te întregul parcurs didactic, realizându-se prin 
verific ri sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii. 

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

 
Metode traditionale de evaluare:  
 
1. Probele orale reprezint  metoda de evaluare cel mai des utilizat  la clas . Datorit  fidelit ii i 

validit ii lor sc zute, aceste probe nu sunt recomandabile în situa ii de examen, ele fiind caracteristice în 
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principal disciplinelor care presupun demonstrarea capacit i i abilit i dificil de surprins prin intermediul 
probelor scrise. 

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

3. Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 
teoretice, precum i a nivelului de a st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. Pentru 
realizarea cu succes a unei activit i practice, este normal ca înc  de la începutul anului colar, elevii s  fie 
aviza i asupra: tematicii lucr rilor practice, modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare) i 
condi iile care le sunt oferite pentru a realiza aceste activit i (aparatura, uneltele, s li de sport etc.). Un tip 
specific de prob  practic  îl constituie activit ile experimentale în contextul disciplinelor cu caracter 
practic-aplicativ.  

Spre exemplu, in cadrul invatamntului pre colar, unde copilul trebuie sa realizeze un desen cu tema 
,,toamna”, cadrul didactic ii poate urmari tot parcursul pe care il face copilul in realizarea acelui desen, 
timpul, modul de abordare a temei culorile pe care copilul le aplica in desen, explicatiile din timpul 
desenului. 

Spre deosebire de evaluarea online, unde de multe ori p rin i nu au acces la internet, sau posibilitatea 
si timpul de a intra cu cei mici in cadrul activitatilor sustinute online, sau nu au rabdarea necesara in a sta 
langa cel mic pentru a realiza cerinta respectiva, recurcand la realizarea de catre ei  a desenului trimitandu-
l intr-un final cadrului didactic. 

Evaluarea online poate intampina erori in transmiterea informatiilor clare si precise, intre cadru 
didactic si elev. 

Fa  de evaluarea online, cea tradi ional  are un scop bine definit, avand rezultate masurabile si reale, 
putând fi analizate de catre cadrele didactice in mod real, fizic si sigur. 
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STRATEGII DE PREDARE - EVALUARE INTERACTIV                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Prof. înv. primar Stan Dorina                                                            
coala Gimnazial  Darova, Jud. Timi  

                                                                          
„Elevii trebuie s - i spun  unii altora i s  spun  lumii ceea ce tiu – pentru a afla ce tiu. Spunând,vor 

înv a. Spunând, vor interpreta lumea a a cum o v d ei, pentru noi, ceilal i.” Judith Renyi   
                                                                                                                                                                                                                               

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea i creativitatea copiilor, dar 
i dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep ind optica tradi ional  prin care 

era un furnizor de informa ii. În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant al turi de elev la activit ile desf urate. El înso e te i încadreaz  copilul pe drumul spre 
cunoa tere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ i o real  
valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a  înv arii i dezvolt rii personale 
înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de idei, de experien e, 
de cuno tin e. Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii i argumente, creaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea i dorin a de 
cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  i activ , pe influen a reciproc  din interiorul microgrupurilor 
i interac iunea social  a membrilor unui grup.  

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calit i i 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, 
dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  i modern , creativitate, inteligen a de a accepta noul i o 
mare flexibilitate în concep ii.  

În cadrul activit ii didactice am sesizat ceea ce înseamn  pentru elevi aplicarea metodelor activ-
interactive. Acestea îmbin  munca individual  cu munca în echip  i în colectiv, dezvolt  copiilor o 
motiva ie intrinsec ,implic  întreg colectivul, elevul devine obiect i subiect al actului de instruire i 
educare, îmbin  armonios înv area individual  cu înv area social , stabilesc rela ii de colaborare i 
comunicare între membrii unui grup.    

Maria Montessori nume te copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vie ii, în care totul se poate înc  
hot rî, în care totul se poate înc  înnoi”, c ci acolo, „totul palpit  arzând de via , acolo sunt ascunse tainele 
sufletului, acolo se pl m de te crea iunea omului”. În cadrul înv rii colare trebuie s  se urm reasc  
valorificarea plenar  a poten ialului uman prin antrenarea pe toate planurile a for elor energetice ale 
elevului, declan area i dirijarea mecanismelor înv rii, cu acordarea treptat  a unei libert i crescânde 
pân  la autoinstruire i autoînv are.  

Metodele de înv mânt reprezint  c ile de transformare în practic  a idealului educa ional, de 
dezvoltare multilateral  a personalit ii elevilor, c ile prin care ace tia se instruiesc i se formeaz  sub 
îndrumarea cadrelor didactice.   
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În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale psihologiei contemporane, 
urm re te ob inerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate i potrivite scopului urm rit. 

Strategiile didactice urm resc formarea i stabilizarea rela iilor optime între activitatea de predare a 
profesorului i cea de înv are a elevului, în strâns  leg tur  cu particularit ile psihologice de vârst  i 
individuale ale elevilor, precum i cu condi iile concrete în care se desf oar  activitatea didactic .  

Alegerea strategiilor didactice trebuie s  in  cont de dezvoltarea psihic  a elevului, de faptul c  
adolescentul are gândirea predominant abstract , logic , în elege esen a fenomenelor, este la vârsta 
redescoperirii teoriilor tiin ifice prin efort propriu i se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui 
scop. inând cont de dezvoltarea psihic  a elevului, de con inutul informa ional, de particularit ile 
individuale, profesorul, urm rind multiple scopuri instructive i educative, alege i folose te diferite 
strategii didactice, urm rind s  asigure o înv are independent , creatoare care determin  o eficien  sporit  
procesului de asimilare a cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor.                 

Orice strategie este rezultatul interac iunii mai multor metode i procedee. În mod obi nuit, profesorul 
folose te pentru predarea unei lec ii mai multe metode de înv mânt. Alegerea metodelor se face inând 
cont de realizarea scopului urm rit, de dezvoltarea elevilor, specificul lec iei respective precum i de 
mijloacele de înv mânt care-i sunt la dispozi ie. 

În continuare se vor prezenta câteva metode moderne utilizate la clas  pentru ca activit ile s  fie cât 
mai interactive: 

 Copacul ideilor 
Tehnica numit  “copacul ideilor” presupune munca în grup.Este o metod  grafic  în care cuvântul 

cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii, înpartea central . 

De la acest dreptunghi se ramific  asemenea crengilor unui copac toate cuno tin ele evocate. 

Aceast  forma de activitate în grup este avantajoas  deoarece le propune elevilor o nou  forma de 
organizare i sistematizare a cuno tintelor. 

 Cubul 
Este o strategie care faciliteaz  analiza unui subiect din diferite puncte de vedere.Metoda poate fi  

folosit  în orice moment al lec iei. 

Ofer  elevilor posibilitatea de a- i dezvolta competen ele necesare unor abord ri complexe. 

Poate fi folosit  cu orice tip de subiect sau orice grup  de vârst . 

Pe fe ele unui cub sunt scrise cuvintele:  Descrie, Compar , Analizeaz , Asociaz , Aplic , 
Argumenteaz . 

Elevii sunt împ r i i în ase grupe, fiecare grup  examinând tema pus   în discu ie, din perspectiva 
unei cerin e de pe o  fa   a cubului. Participarea la completarea fi ei comune va fi dirijat  de profesor, care 
tebuie s  încurajeze implicarea tuturor elevilor din grupurile constituite. 

La finalul exerci iului se va comenta i se va completa întreaga structur  cu explica iile de rigoare.  

 Mozaicul 
Este o strategie bazat  pe înv area în echip .Fiecare elev are o sarcin  de studiu în care trebuie s  

devin  expert.El are în acela i timp i responsabilitatea transmiterii informa iilor asimilate celorlal i colegi. 
Strategia Mozaicului este focalizat  pe dezvoltarea capacit ilor de ascultare, vorbire, cooperare, gândire 
creativ . 

În cazul copiilor cu CES, ace tia trebuie s  r spund  fiecare în parte la câte o întrebare din cadrul 
unei teme comune,iar la final pe baza r spunsurilor, se vor afla i asimila informa ii utile despre tema 
respectiv . 
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 P L RIILE  GÂNDITOARE („Thinking   hats”) 
Aceast  metod  contribuie la stimularea creativit ii participan ilor care se bazeaz  pe interpretarea  

de  roluri  în func ie  de  p l ria  aleas .  Sunt 6 p l rii gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, ro u, 
galben, verde albastru  i  negru. Membrii grupului î i aleg   p l riile i  vor interpreta  astfel   rolul  precis, 
a a  cum  consider   mai  bine. Rolurile se pot inversa, participan ii sunt liberi s  spun  ce  gândesc, dar  s   
fie  în  acord  cu  rolul  pe  care  îl  joac . 

Culoarea p l riei este cea care define te rolul. 
 

 CIORCHINELE 
Este o metod  de brainstorming neliniar . Încurajeaz  elevii la o gândire liber , deschis .  Este bine 

ca tema propus  s  fie familiar  elevilor, mai ales atunci când ciorchinele se utilizeaz  individual. Poate fi 
folosit i pe perechi sau pe grupe. Am folosit cu succes aceast  metod  mai ales în cadrul lec iilor de 
recapitulare i sistematizare a cuno tin elor despre o anumit  parte de vorbire: substantiv, pronume, verb, 
realizându-se sub forma jocului i, într-un mod pl cut, schemele recapitulative. 

 TIU / VREAU S  TIU / AM ÎNV AT 
Reactualizarea cuno tin elor despre verb am organizat-o prin metoda tiu/Vreau s  tiu/Am înv at. 

Folosind aceast  metod  modern , am urm rit reactualizarea cuno tin elor despre verb i am f cut 
leg tura cu o nou  categorie gramatical  a verbului – timpul. 

 MOZAICUL 
Am folosit aceast  metod  de înv are interactiv  în predarea temei Genul substantivelor. S-a lucrat 

pe grupe de patru elevi. Fiec rui elev din grup  i-am atribuit câte un num r de la 1 la 4. Subiectul abordat 
l-am împ r it în patru p r i, de dimensiuni i grade similare. A urmat o rea ezare a elevilor în sal : to i elevii 
cu acela i num r au format câte un grup de exper i, ob inându-se astfel patru grupe. Dup  îndeplinirea 
sarcinilor de lucru, fiecare grup  de exper i, elevii specializa i fiecare într-o parte a lec iei, au revenit în 
grupurile ini iale i au predat colegilor partea preg tit  cu ceilal i exper i. Astfel, în fiecare grup ini ial am 
avut patru elevi specializa i. Fiecare elev a avut responsabilitatea pred rii i înv rii de la colegi.  

 BRAINSTORMING 
Etimologic, brainstorming provine din englez , din cuvintele „brain” = creier i „storm” = furtun , 

plus desinen a „-ing” specific  limbii engleze, ceea ce înseamn  „furtun  în creier”- efervescen , o stare 
de intens  activitate imaginativ , un asalt de idei. Este „ metoda inteligen ei în asalt.” 

 TURUL GALERIEI 
Turul galeriei este o metod  de înv are prin cooperare ce îi încurajeaz  pe elevi s - i exprime opiniile 

proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate i sus inute de secretarul 
grupului, urmând s  fie evaluate i discutate de c tre to i elevii, indiferent de grupul din care fac parte. 
Turul galeriei presupune evaluarea interactiv  i profund formativ  a produselor realizate de grupuri de 
elevi. 

Pa ii metodei: 

 Elevii sunt împ r i i pe grupuri de câte 4-5 membri, în func ie de num rul elevilor din clas ; 
 Cadrul didactic prezint  elevilor tema i sarcina de lucru; 
 Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilit  în prealabil; 
 Produsele sunt expuse pe pere ii clasei; 
 Secretarul  grupului prezint  în fa a tuturor elevilor produsul realizat; 
 Analizarea tuturor lucr rilor. 

,,Turul galeriei” urm re te exprimarea unor puncte de vedere  personal  referitoare la tema pus  în 
discu ie. Elevii trebuie înv a i s  asculte, s  în eleag  i s  accepte sau s  resping  ideile celorlal i prin 
demonstrarea valabilit ii celor sus inute. Prin utilizarea ei se stimuleaz  creativitatea participan ilor, 
gândirea colectiv  i individual ; se dezvolt  capacit ile sociale ale participan ilor, de intercomunicare i 
toleran  reciproc , de respect pentru opinia celuilalt.      
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În cadrul înv rii, copilul î i asum  rolul de subiect, de agent al propriei form ri, iar noi, cadrele 
didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Înv area interactiv-creativ  este necesar  pentru a crea 
omul creativ, un constructor de idei. Acest tip de înv are pune accent pe înv area prin cercetare-
descoperire, pe înv area prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent pe echipamentul intelectual 
operatoriu, pe gândire i imgina ie creatoare. 

Interactivitatea presupune atât cooperarea,cât si competi ia, ambele implicând un anumit grad de 
interac iune. 

În concluzie, prin folosirea la or  a acestor metode interactive care stimuleaza elevul i îl fac s  
descopere singur noile no iuni pornind de la ceea ce cunoa te, înv area are o mai mult  eficien . 

Consider c  utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, având cu adev rat un caracter activ-participativ i o 
real  valoare educativ-formativ  asupra personalit ii elevilor. 

Un înv mânt modern, bine conceput, va permite ini iativa i spontaneitatea, creativitatea elevului, 
dar i dirijarea, îndrumarea sa, existen a unor rela ii de cooperare între profesor i elev.Acesta este 
elementul esen ial al înv mântului modern.  
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EVALUARE ONLINE SAU TRADI IONAL ? 
 
 
 

Prof. Stan Gabriela,                                                                    
coala Gimnazial  Nr. 7 Petro ani 

 
 

 
Evaluare online sau tradi ional  este întrebare pe care o auzim tot mai des. R spunsurile sunt diferite 

în func ie de deschiderea pe care fiecare cadru didactic o are în ceea ce prive te ,,noul". Cred c  indiferent 
de experien a pe care o avem este bine s  ne gândim i la metode de evaluare inovative. 

Metodele de evaluare inovative se preteaz  la fiecare disciplin , mai mult sau mai pu in. Din acest 
punct de vedere a  spune c  m  num r printre noroco i, eu predând limba englez . Am folosi metode 
inovative înc  înainte de pandemie, dar o dat  cu aceasta m-am perfec ionat i continui s  fac acest lucru. 

Pot spune c  îmbin metodele de evaluare online cu cele tradi ionale, îns  pe cele din urm  încerc s  
le ,,modernizez" pu in. Fiecare dintre aceste tipuri de evaluare are puncte tari i puncte slabe.  

Evaluarea online const  în abilitatea cadrelor didactice de a g si metode care-l determin  pe elev s  
fie prezent, activ. Elevii mai timizi se simt confortabil tiind c  vor fi evalua i de acas , din fa a gadgetului 
pe care-l folosesc zilnic, c  nu mai sunt nevoi i s  scrie pe tabl  sau pe o foaie de r spuns, c  nota în urma 
evalu rii este primit  imediat, ,,Live"; acest lucru îî determin  s  fie responsabili i în acela i timp s  
observe i ceea ce au gre it. Folosesc mai multe platforme, dar a  men iona www.liveworksheets.com, 
www.kahoot.com, www.worldwall.net, www.quizzez.com   pentru verificarea competen elor de gramatic . 
Dup  ce elevii rezolv  itemii propu i pe fi , ei primesc feedback-ul imediat, dup  care fiecare item este 
analizat. 

În evaluarea tradi ional , elevii ar fi trebuit s  scrie, ar fi avut baremul i î i puteau calcula singuri 
nota, iar feedback-ul primit ar fi fost la nivelul clasei; nu era suficient timp pentru a vedea fiecare ce a 
gre it, pe unii dintre elevi nici m car nu i-ar fi interesat. 

În ceea ce prive te competen a de reading comprehension i listening folosesc platforme ca 
www.englishteststore.net, www.learnenglish.britishcouncil.org. Elevii sunt familiariza i cu ele i realizeaz  
sarcinile pe care le au cu u urin . Textele sunt realizate gradat, de la simplu la complex, astfel încât fiecare 
elev s  î i doreasc  s  citesc , s  r spund  la întreb ri, ca mai apoi, s  putem pornind de la aceste texte s  
dezvolt m i competen a de speaking. Acest  competen  se dezvolt  gradat pornind de la textele citite i 
ajungând s  elaboreze adev rate pove ti.  

Competen a de writing nu se poate dezvolta atât de bine în mediul online, mai ales la clasele primare; 
aici eu consider c  este esen ial ca elevii s  fac  dict ri, a a vor deprinde tainele scrisului cu u urin . La 
clasele primare obi nuies s  dau s pt mânal dict ri de c teva rânduri i pot spune c  în medie 90% dintre 
elevi înva  s  scrie corect. 

Competen ele de speaking sunt dezvoltate pe tot parcursul orei i se îmbin  perfect cu cele de 
grammar, listening, reading. 

În evaluarea tradi ional  aceste competen e se desf urau liniar, nu to i elevi participau la ore; de 
regul  dor elevii care erau pasiona i de limba englez . 

Pe lâng  avantajele în ceea ce prive te procesul instructiv- educativ, coala online mai prezint  
avantajul c  reduce riscul infect rii popula iei cu virusul Covid-19, un virus extrem de contagios, în special 
în condi iile supra-aglomer rii binecunoscute din colile din România; c  asigur  continuitatea educa iei i 
dezvolt  competen ele digitale.  

Dintre dezavanjele evalu rii online a  men iona controlul direct asupra elevilor, interac iunea, 
socializarea cu ace tia; lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune la internet i chiar 
curent electric) i fluctua iile imprevizibile ale re elelor de internet. 
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Cred c  aceste dou  tipuri de evaluare ar trebui s  coexiste deoarece se completeaz  bine, fiecare 
având avantaje i dezavantaje. Nu cred c  poate fi recomandat doar un anumit tip de evaluare. Atunci când 
facem evaluarea trebuie s  inem cont de particularit ile de vârst  ale copiilor, de nivelul de în elegere i 
cunoa tere.  

Nu exist  un tip standard de evaluare. Rolul nostru, al cadrelor didactice este s  evalu m ceea ce tie 
elevul, s -l ajut m s - i dezvolte cât mai multe abilit i. 
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Evaluarea între online i tradi ional 

Prof. Stan Lauren iu 
coala Gimnazial  ”Aurel Mosora” Sighi oara 

 

 
Evaluarea elevilor, s-a schimbat fundamental i, de i metodele tradi ionale au înc  rolul lor, noile 

tehnologii evolueaz  zilnic pentru a asista profesorii în aceast  sarcin . Evalu rile calitative în mediul 
online ajut  la determinarea competen ei cursan ilor i nivelul cuno tin elor acestora, utilizând instrumente 
i metode specifice. 

Evaluarea este, simplu spus, procesul de colectare a informa iilor despre ceea ce tiu i ce pot face 
elevii, pe baza experien ei lor educa ionale. Rezultatele evalu rii sunt de obicei utilizate pentru a identifica 
domeniile de îmbun t it i pentru a se asigura c  con inutul cursului satisface nevoile de înv are. 

Exist  dou  tipuri de baz  de evalu ri: 

 
• Evalu rile formative au loc în cadrul unui curs sau lec ie online i sunt folosite pentru a determina cât de 
bine înva  un student materialul. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente i 
ofer  feedback critic elevilor. 

 
• Evalu rile sumative sunt uneori denumite examen final i m soar  ceea ce a înv at studentul dup  
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine con inutul cursului sus ine obiectivele generale de înv are. 

Evident, evalu rile sunt mai mult decât note. Atunci când sunt semnificative i bine construite, îi ajut  
pe elevi s  se preg teasc  pentru succes provocându-i s  reflecteze, s  interac ioneze i s - i aplice 
cuno tin ele pentru a r spunde la întreb ri, rezolva probleme i comunica informa ii. 

Întorcându-ne aten ia asupra evalu rii, ar trebui s  observ m mai întâi c  procesul de proiectare a 
cursului nu este static i c  fiecare curs ar trebui evaluat în func ie de cei c rora li se adreseaz . Acest lucru 
este deosebit de important în contextul înv rii online i mixte, întrucât colegii reticen i i directorii se 
întreab  adesea: „Unde este dovada c  func ioneaz ?”. 

Sondajele privind satisfac ia cursan ilor i evaluarea de c tre colegi pot contribui la o mai bun  
în elegere a ceea ce func ioneaz  i ce nu – i de ce – în contextul oric rui curs. În mare m sur , o cultur  
a inova iei i excelen ei în predare este construit  pe în elegerea e ecurilor i gre elilor, deoarece acestea 
sunt adev rata surs  a în elegerii necesare îmbun t irii continue. 

Întreb rile deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, 
ele încurajând libertatea de exprimare i creativitatea. Nu exist  r spunsuri corecte sau gre ite. În schimb, 
cursan ii online trebuie s  reflecteze asupra subiectului i s  trag  propriile concluzii, singurul impediment 
fiind c  întreb rile deschise sunt dificil de notat. 

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnic  de evaluare calitativ , transform  cursan ii 
online în detectivi, astfel încât s  poat  rezolva problema i s  î i etaleze cuno tin ele. Totul începe cu un 
studiu de caz sau un exemplu din lumea real , se elimin  finalul, apoi cursan ii online sunt ruga i s  dea o 
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solu ie prin tehnica de brainstorming. De asemenea, trebuie s  explice cum au ajuns la concluzie i de ce 
consider  c  este cea mai bun  abordare. Nu este vorba despre solu ie, în sine, ci despre procesul de gândire, 
despre abilit ile pe care le-au folosit în strategia lor i cum i-au pus în practic  cuno tin ele. 

Acest tip de evaluare poate avea loc prin sondaje, reflec ii asupra analizei transcrierilor online i 
jurnale i rapoarte ale activit ii elevilor. 

Probabil c  cel mai bun mod de a v  asigura c  un curs este îmbun t it continuu este de a îmbr i a 
o cultur  în care profesorul este înc  un cursant. În acest sens, dezvoltarea continu  i îmbun t irea calit ii 
sunt o mentalitate de a c uta întotdeauna s  ob ii cele mai bune performan e personale. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR /                                       
Importan a Evalu rii Ini iale in activitatea didactic :                                        

Metode. Tehnici. Strategii 

 

Prof. înv. pre c. Stan Lidia                                                               
Gradini a cu P. P. nr. 11                                                                 

Structur  - Gr dini a cu P. N. NR. 58, Br ila 

 

 
Evaluarea didactic  in procesul instructiv-educativ din gr dini  se realizeaz  prin: evaluare ini ial , 

formativ , sumativ . Evaluarea ini ial  ne ofer  detalii despre nivelul de cuno tin e al copiilor, se fac 
constat ri in urma c rora se aplic  m suri ameliorative. Aceast  evaluare vizeaz  m surarea si aprecierea 
disponibilit ilor de adaptare a copiilor la mediul gr din ei. Astfel sunt urm rite comportamentele de 
integrare, de autoservire, rela ionare cu copiii, rela ionare cu adul ii i respectarea regulilor impuse de 
adul i.  

Fiecare educatoare î i întocme te o planificare a evalu rii ini iale prin care urm re te lacunele 
existente, ritmul de asimilare i de dezvoltare al copiilor dup  care întocme te caracterizarea grupei. 
Activit ile planificate pe întregul an vor fi dup  caz recuperatorii în vederea stabilirii grupurilor de lucru. 

Evaluarea la grupa mixt , mijlocie-mare, in anul colar 2021-2022 s-a realizat prin aplicarea de probe 
orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate atât în activit ile de grup cât i individuale i frontal. Probele 
de evaluare ini ial  au fost aplicate pe parcursul primelor dou  s pt mâni ale anului colar (13-24.09.2021) 
deci dou  sapt mâni pentru grupa mijlocie si mare, iar pentru grupa mica (am trei copii de grup  mic ), au 
mai avut o s pt mân  pentru acomodare. 

Evaluarea ini iala s-a aplicat pe un num r de 21 de copii i comportamentele urm rite au fost stabilite 
pe domenii de dezvoltare. 

Dup  finalizarea perioadei de evaluare ini ial  s-au completat fi ele de evaluare ale pre colarilor iar 
rezultatele, au fost comunicate p rin ilor acestora în întâlniri individuale (în curtea gr dinitei), în care s-a 
discutat despre activit ile propuse pentru remedierea deficien elor în vederea asigur rii progresului colar, 
pentru a stimula performan a, precum i m surile necesare de sus inere a copilului de c tre familie. 

Activit ile propuse de educatoare vizeaz  activit i din toate domeniile de dezvoltare: 

Domeniul Limb  i comunicare. Pentru copiii care au dificult i de pronun ie se vor desf ura mai 
multe jocuri-exerci iu de corectare a vorbirii. Copiii care sunt timizi vor fi solicita i mai des i încuraja i 
pentru a c p ta încredere în for ele proprii. Sunt de preferat activit ile care stimuleaz  dezvoltarea i 
îmbog irea vocabularului i se pune accentul pe pronun ia corect  a sunetelor.  

Domeniul tiin . Copiii care au întâmpinat greut i vor desf ura activit i suplimentare în cadrul 
activit ilor liber alese, prin diverse forme de activitate: construc ii cu forme de diferite culori i m rimi, 
sortarea juc riilor dup  criterii date, desf urarea unor jocuri   stabilirea rela iilor spa iale, a m rimii, 
grosimii i culorii diferitelor obiecte. Se va lucra diferen iat cu copiii care au întâmpinat greut i, atât la 
activit ile comune, cât i la jocurile desf urate la centrul tiin . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc s -
i consolideze i sistematizeze cuno tin ele referiroare la fructe, legume, animale, om i caracteristicile 

acestora.  
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Copiii vor fi antrena i în activit i i jocuri didactice pentru cunoa terea mediului înconjur tor. Se vor 
organiza vizite (atunci când vor fi premise ie irile în grup) urm rindu-se formarea i dezvoltarea unei 
atitudini pozitive/ecologice fa  de mediu. Domeniul Om i societate. Se va insista pe dezvoltarea 
sentimentelor de în elegere, empatie, compasiune, acceptare, punând copiii în situa ia de a oferi ajutor.  

Trebuie încuraja i s  se cunoasc  pe ei în i i, ca apoi s  se accepte i respecte între ei. Copiii vor fi 
antrena i în jocuri i exerci ii atractive pentru a- i dezvolta capacitatea de a lua ini iativ  într-o situa ie 
oarecare. De asemenea se vor desf ura majoritatea jocurilor i activit ilor pe grupuri pentru a le dezvolta 
abilit ile de lucru în echip .  

Copiii vor fi antrena i în verbalizarea ac iunilor întreprinse. Domeniul Estetic i creativ. Se va insista 
pe încuraiarea folosirii acestor componente, creativitatea i originalitatea în redarea liber  a desenului, 
l sând copiii s  elaboreze crea ii individuale, originale i creative. Vor fi sprijini i de educatoare s - i 
dezvolte reprezent rile despre obiecte, persoane care îi înconjoar  i care le trezesc interesul în activit ile 
specifice, dar i în cadrul centrului Art , cu fiecare ocazie posibil . Se va urm ri dezvoltarea sim ului estetic 
i capacitatea de a armoniza spa iul plastic. Vor înv a i vor repeta cântece simple, jocuri cu text i cânt, 

recitative ritmice etc. Domeniul Psihomotric. Se vor desf ura ac iuni de orientare în spa iu dup  un reper 
dat, dezvoltare fizic , gimnastic  de înviorare zilnic , divertisment i jocuri în aer liber.        

 
PROBE DE EVALUARE 
 
1. Art  – desen- „Valuri, mun i..”- recapitulare forme de relief ; colorare –„C rticica micilor arti ti”- 

lucrare colectiv  - colorare de imagini i descrierea momentului din poveste; Colorare – „Frunze colorate 
in culorile toamnei”- folosirea culorilor indicate; Desen – „ Umbrela” – linia curb  

2. Limbaj- ‚Spune cine este si desparte cuvântul in silabe”- recunoa terea animalelor i     desp r irea 
in silabe; „Ce duce Scufi a in co ule ?”- povestire i colorare 

3. Abilit i practice - „M ti”- colorare i decupare de m scu e cu personaje din pove ti; „Micii 
ecologi ti” - Juc rii - imbinare, lipire,din materiale reciclabile; „Creatorii de mod ”- decupare obiecte de 
imbr c minte 

4. Cunoa terea mediului – „Micii exploratori” plantarea semin elor în recipiente, i urm rirea               
evolu iei  

5. tiin  - „Câte sunt?”- num rare, colorare de elemente i raportarea num rului la cantitate 
               - „Covora ul iubirii”- num r  i lipe te atâtea inimi cât arat  cifra 
6. Perspicacitate- „G se te drumul corect al Scufi ei Ro ii pân  la casa bunicu ei”- colorare. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

 
Profesor de limba i literatura englez , STAN ROXANA 

coala Gimnazial  ”I. GHE. DUCA”, Petro ani, jude ul HUNEDOARA 

 
 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criz  care afecteaz  i educa ia, aceasta fiind pus  în fa a 
unei noi provoc ri: cea digital . coala, cu to i factorii implica i: elevi, profesori, autorit i i p rin i, 
încearc  s  se adapteze la noua realitate, cea a distan rii sociale, în care procesul educa ional trebuie s  
continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situa iei într-un timp foarte 
scurt, iar elevii i-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale p rin ilor, pentru a 
putea urma lec iile online. 

Ce func ioneaz  cel mai bine pentru înv are? Înv area vizibil  înseamn  un rol sporit pentru 
profesori, deoarece devin evaluatori ai propriilor lor înv turi. Conform lui John Hattie Înv area i 
predarea vizibil  apare atunci când profesorii v d înv area prin ochii studen ilor i îi ajut  s  devin  
profesori proprii. Amabile i Kramer au concluzionat c , dac  liderii ”faciliteaz  într-un mod vizibil 
progresul dasc lilor i le arat  respectul cuvenit, ace tia vor tr i emo iile, motiva iile i percep iile necesare 
pentru o mare performan . Activitatea lor îmbun t it  va contribui la succesul organiza ional. i, n-o s  
v  vin  s  crede i: î i vor i iubi munca.” (John Hattie, pagina 319) 

”Profesorii adev ra i sunt ca ni te pun i peste care îi invit  pe elevii lor s  treac :” (Nikos 
Kazantzakis) 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Verificarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i 
de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La 
polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice).  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel) 

Avantajele sistemului de evaluare online Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor 
faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i 
performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat. Aceste sisteme ajut  la: • Centralizarea i 
eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor • Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru 
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evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri • Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru 
partajare rapid  i sigur  • Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului • 
Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane • Evaluarea scripturilor de r spuns de 
pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web • Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la 
cererea elevilor sau profesorilor • Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 
Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate 
instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de 
înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul 
profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât 
profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor 

Se pot utiliza urm toarele platforme i aplica ii: Google Forms, Kahoot, ASQ, platforma Quizzizz, 
programul educa ional EdPuzzle, i multe altele.  
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Metode i tehnici de evaluare                                                             
în înv mântul preuniversitar 

Stanc Ana 
 

 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare 

i înv are.  
To i folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluare continu  

(formativ ) i evaluare sumativ  (cumulativ ).  
- Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de înv mânt.  
- Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la 

sfâr itul unui capitol.  
- Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare. Metodele de 

evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul de preg tire. Exist  
trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai numesc i metode 
tradi ionale de evaluare. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai r spândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discu ie liber . În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarit i profesorul poate cere elevului informa ii suplimentare 
sau o motivare a r spunsului.  

Metoda de evaluare scris  include diferite forme: extemporal, tez , test, chestionar, eseu, referat, 
tem  executat  acas , portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un num r mare de elevi 
simultan. Este o metod  mai obiectiv  decât cea oral . Metoda de evaluare scris  cea mai tradi ional  i, 
totodat , cea mai des întrebuin at  de mine este testul. Folosesc testul la sfâr itul fiec rei unit i sau a unui 
modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversifica i, având atât itemi obiectivi, cât i subiectivi.               

Eseul este o metod  preluat  din literatur i cuprinde dou  tipuri: eseu liber i eseul structurat. Eseul 
liber d  ocazia elevului de a- i exprima liber opinia în leg tur  cu o tem  dat , f r  a ine cont de o anumit  
structur  sau schem . În schimb, în ceea ce prive te eseul structurat, elevul trebuie s  se supun  unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a- i organiza mai bine con inutul. Al turi de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cuno tin ele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
preg tire al elevilor este necesar  aplicarea i altor metode.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor. Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv . Totodat , e necesar  
folosirea unor resurse de care nu orice coal  dispune.  

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia, 
autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarul. 

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

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

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

Prof. înv. primar Stanciu Camelia 
coala Gimnazial  Nr. 3 Râ nov 

 
Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , se organizeaz  i se interpreteaz  

datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare în scopul emiterii unei judec i de valoare 
pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

Prin evaluare, profesorul verific  progresul elevilor; î i identific  a tept rile în raport cu nivelul 
fiec rei clase i î i adapteaz  instrumentele de evaluare în func ie de posibilit ile reale ale colectivului de 
elevi, apreciind progresul individual.  

 
Ca activitate în sine, evaluarea presupune trei etape principale: 
 
-m surarea rezultatelor colare prin procedee specifice utilizând instrumente adecvate scopului 

urm rit (probe scrise, probe orale, probe practice, proiecte, portofolii); 
-aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare i notare, descriptori de 

performan ); 
-formularea concluziilor desprinse ca urmare a interpret rii rezultatelor ob inute în vederea adopt rii 

unei decizii educa ionale adecvate. 

În domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia de la 
manifestarea ei ca instrument de m sur  i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea colara trebuie s  devin  dinamic , centrat  pe procesele mentale ale elevului, s  favorizeze 
autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune. 
În acest fel se poate ajunge la “înv area asistat  de evaluare”. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care r spunde eficient situa iilor identificate, mai ales c  
poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i cumulativ . 
Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip chestionar. Acestea 
pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns deschis. 
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau 
complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ  
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare 
i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale institu iilor. Datorit  importan ei evalu rii, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprins  într-o sarcin  sau exerci iu autentic de înv are, poate fi de 
asemenea parte din experien a înv rii.  

Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede c  va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare i adminstrare. În ciuda utiliz rii r spândite a computerelor în predare i înv are, utilizarea 
acestora în ceea ce prive te evaluarea a fost limitat . Exist  o tendin  de a asocia evaluarea bazat  pe 
utilizarea computerului cu întreb rile cu alegere multipl , poate din cauz  c  a a s-a utilizat pentru prima 
oar  tehnologia informatic .  
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Evaluarea bazat  pe utilizarea computerului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca aceste 
întreb ri cu alegere multipl , ci poate îmbog i experien a elevilor. Principala utilizare a evalu rii online 
poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai 
întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare 
popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ.  

Cel mai pu in pre uit  i utilizat  este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei 
încurajeaz  independen a elevului i îi ajut  pe ace tia s  dezvolte abilit ile necesare pentru o înv are 
autonom  ( i pe tot parcursul vie ii). 
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Evaluarea în Înv mântul Preuniversitar 
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coala Gimnazial  „Take Ionescu” Rm. Vâlcea 

  

 

Evaluarea didactic  în înv mântul preuniversitar reprezint  totalitatea activit ilor prin care se 
colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare, în 
scopul emiterii unei judec i de valoare, pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional.  

Evaluarea didactic  reprezint  cea mai important  component  a procesului de înv mânt, al turi de 
predare i înv are,  deoarece prin acest proces se hot r te soarta unor caractere. Totodata, evaluarea 
stabile te de la  succesul cadrelor didactice, al elevilor i pân  la succesul întregului proces de înv mânt.   

Aceasta are o serie de func ii extrem de importante, de la feed-back-ul care regleaz  procesul didactic, 
la func ia educativ  care este menit  s  con tientizeze i s  stimuleze interesul pentru studiu i pân  la 
func ia social  prin care se informeaz  colectivitatea, familia asupra rezultatelor ob inute de elevi.  

Evaluarea didactic  se poate realiza atât prin metode tradi ionale, cât i prin cele moderne. Printre 
caracteristicile specifice evalu rii tradi ionale, reg sim notarea ca un scop în sine, mijloc de clasificare; 
aceasta ac ioneaz  cu prec dere periodic, i este realizat  sub forma unei evalu ri sumative, fiind  sinonim  
cu aprecierea tradi ional , cu controlul continuu al înv rii colare.  

În schimb, evaluarea didactic  realizat  prin metode moderne se bazeaz  i realizeaz  pe baza 
adopt rii unor m suri ameliorative. Comparativ cu metodele tradi ionale, metodele moderne dezvolt  
permanent o func ie de feed-back, devenind un proces continuu pentru procesul de instruire.  

Procesul de evaluare tradi ional are un caracter informativ, în timp ce metodele moderne de evaluare 
ofer  acestui proces un  caracter formativ. Dac  metodele tradi ionale se concentreaz  pe verificarea 
cuno tin elor acumulate de c tre elevi, metodele moderne ajut  la verificarea capacit ilor de în elegere i 
aplicare a noilor informa ii. O alt  diferen  a celor dou  tipuri de evaluare o constituie modul de solicitare 
al elevilor- metodele tradi ionale solicit  memoria, în timp ce metodele moderne solicit  gândirea critic , 
aten ia i imagina ia celor evalua i.  

Importan a atitudinii fa  de evaluarea colar  decurge din con inutul psihologic deosebit al acesteia 
în sensul c  ea desemneaz  o rela ie complex , în care este implicat  direct personalitatea elevului. Sunt 
cunoscute în acest sens consecin ele multiple i contradictorii pe care le au în planul vie ii psihice aprecierile 
f cute asupra presta iei elevului.  

Prin ac iunea unei multitudini de factori, evaluarea poate s  genereze atitudini contrarii, de respingere, 
indiferen  sau chiar de ac iune opus  evalu rii, dup  cum poate genera dependen  fa  de aprecieri, 
motivarea ac iunii prin dorin a de a ob ine aprecieri pozitive. Aceste influen e complexe pe care atitudinea 
fa  de evaluarea colar  le are asupra procesului de înv mânt eviden iaz  necesitatea cunoa terii 
particularit ilor i evolu iei acestei atitudini la elevi, în scopul dirij rii procesului formativ, transform rii 
atitudinilor într-un factor favorabil al înv rii i într-un obiectiv al procesului de înv mânt.  

inând cont de cele prezentate mai sus, procesul evaluativ î i relev  deplin func iile feed-back, atunci 
când înv torul i elevii se reg sesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta 
presupune ca fiecare s  con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  
rela iile partenerului pentru a- i optimiza propriul comportament.  

Totodat , prin modul în care elevii sunt aprecia i, îi instruim cum trebuie s - i aprecieze rezultatele 
pe care le ob in în timpul procesului de înv are, prin aceasta, procesul de formare a elevilor încorporeaz  
i ac iuni evaluatoare.  
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În procesul instructiv-educativ, s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii 
unei corela ii eficiente între predare - înv are - evaluare, i pentru a atinge dezideratele propuse pentru 
formarea personalit ii autonome, libere i creatoare.  
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Evaluarea 

 

Stanciu Mihaela 

 
 

În didactica tradi ional , evaluarea era plasat  în afara procesului de instruire, era inclus  în predare 
i viza numai performan ele ob inute de elevi. În didactica modern , evaluarea era înc  privit  ca activitate 

exterioar  procesului de înv mânt, ce furnizeaz  date în legatur  cu calitatea pred rii i a înv rii. In 
didactica postmodern  ac iunile evaluative se extind asupra celorlalte elemente ale procesului de 
înv mânt (obiective, con inuturi, metode, stiluri didactice etc.), precum i asupra unit ii colare i chiar 
a sistemului de înv mânt.  

Evaluarea actioneaza atat asupra elevilor/pre colarilor angajati in activitatea de invatare cat si asupra 
cadrelor didactice, angajate în activitatea de predare i le influenteaz  conduita. Evaluarea dispune de: 
obiective clar definite, continuturi (aceleasi cu ale predarii si invatarii), metode specifice de realizare.  

Evaluarile periodice, sistematice constituie principalele cai de masurare si apreciere a progresului 
inregistrat de educabil . In functie de rezultatele scolare obtinute se regleaza intreg procesul de instruire, in 
sensul perfectionarii/ameliorarii lui. Evaluarea este o activitate complexa, care vizeaza in egala masura 
aspectele de tip informativ si pe cele de tip formativ. 

Evaluarea este un proces de m surare i apreciere a rezultatelor, cu obiectivele propuse, în vederea 
lu rii unor decizii de îmbun t ire i perfec ionare. (Steliana Toma) Evaluarea este un proces complex, de 
comparare a rezultatelor activit ii instructiv-educative cu obiectivele planificate, cu rezultatele utilizate 
sau cu rezultatele anterioare. (Ioan Jinga) Evaluarea reprezint  acea component  a procesului de înv mânt 
ce are ca scop reglarea permanent  a acestuia, prin compararea rezultatelor ob inute la un moment dat. 

Opera iile evalu rii  

Sunt corespunz toare celor trei func ii pedagogice ale evalu rii:  

1. M surarea - Presupune consemnarea unor caracteristici observabile ale procesului de înv mânt, 
sub forma unor simboluri (cifre, litere, calificative).  Are un grad înalt de obiectivitate,se limiteaz  la 
constatarea unor fenomene i nu presupune emiterea unor judec i de valoare. Presupune utilizarea unor 
instrumente speciale de evaluare cantitativ : chestionare, ghiduri, probe standardizate; 

2. Aprecierea- emiterea unor judec i de valoare cu privire la fenomenul investigat, prin raportare la 
anumite criterii; cel mai important criteriu de apreciere este gradul/nivelul de realizare al obiectivelor 
prestabilite (standardele curriculare de performan  sau competen ),  fiind o evaluare calitativ , gradul de 
subiectivitate este mai mar. 

3.Decizia – o judecat  evaluativ  final , cu rol de prognoz  pedagogic , asigur  prelungirea aprecierii 
i m sur rii printr-o not , calificativ, recomandare, caracterizare etc,  trebuie comunicat  i argumentat  în 

fa a elevilor. 

Evaluarea se poate face atât prin metode tradi ionale cât i prin metode moderne. 

Metodele traditionale de evaluare au c p tat aceast  denumire datorit  consacr rii lor în timp, ca fiind 
cele mai des utilizate. Din aceasta categorie fac parte: - Probele orale;  Probele scrise;  Probele practice. . 
Probele orale se concretizeaz  în examin ri ale elevilor din lec ia de zi i din lec iile anterioare. Avantaje:   
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Evaluatorul are posibilitatea s  surprind  volumul sau cantitatea de cuno tin e asimilate, s  depisteze 
unele lacune, care trebuie completate prin activit i de recuperare; Examinatorul are posibilitatea s  
surprind  profunzimea cuno tin elor asimilate (nivelul de semnificare); Permit cadrului didactic s  
aprecieze capacitatea de argumentare, de a construi o serie de ra ionamente i de a le sus ine în mod cât mai 
conving tor.  Permit cadrului didactic s  constate ce capacit i, abilit i i atitudini s-au format; Cadrul 
didactic poate sa ofere suportul necesar elevului în elaborarea r spunsurilor (întreb ri suplimentare, de 
sprijin). 
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Evaluarea între online sau tradi ional 

Profesor: Stanciu Sinziana                                                               
Gradinita: ’’Floare de colt”, Bucuresti 

 
Evaluarea este o component importanta a procesului de invatamant si a oricarei situatii de invatare 

fiind o actiune complexa. 
Evaluarea este procesul menit sa masoare si sa aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educatie 

si invatamant sau a unei parti a acestuia, eficacitatea resurselor, a conditiilor si a strategiilor folosite in 
desfasurarea activitatii prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse in vederea luarii deciziilor 
privind ameliorarea activitatii in etapele urmatoare. Este un proces de obtinere a informatiilor asupra 
elevului, cadrului didactic insusi sau asupra programului educativ si de valorizare a acestor informatii in 
vederea elaborarii unor aprecieri care, la randul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii.   

Evaluarea este parte integranta a actiunii pedagogice alaturi de activitatile de predare si invatare. 
Calitatea procesului de invatamant depinde de corelarea care se realizeaza intre acestea. 

Formele evaluarii sunt:evaluare initiala,evaluare sumativa si evaluare continua.Daca vorbim despre 
procesul de invatamant din gradinita putem distinge si o evaluare interna(realizata de cadrul didactic sau 
de copii) si o evaluare externa (realizata de persoane care nu determina direct rezultatele  invatarii: parinti, 
director, inspector). 

Metodele de verificare a rezultatelor scolare in gradinita sunt urmatoarele:observatia,convorbirea, 
testul (de eficienta, de personalitate si de cunostinte) si studiul produselor activitatii. Referitor la evaluare 
cel mai important este sa formam copilului capacitatea de autoapreciere obiectiva a rezultatelor,dandu-i 
criterii de autoapreciere, ajutandu-l sa inteleaga si sa interiorizeze aceste criterii, verbalizandu-le. Trebuie 
sa fie incurajat copilul,sa i se acorde incredere pentru intarirea stimei de sine si a imaginii despre 
sine;parerea cadrului didactic pentru cel mic fiind foarte importanta la aceasta varsta,cadrul didactic fiind 
de cele mai multe ori un model pentru copil. 

Vorbind despre evaluare online sau traditionala nu cred ca am putea spune valoarea uneia in 
detrimentul celeilalte, tinand cont mai ales si de situatia nefasta care ne-a adus in acest punct,fara sa ne 
intrebe, doar sa ofere durere si neplacere. 

In concluzie,atunci cand este necesar trebuie sa ne reinventam si sa gasim solutiile cele mai bune 
pentru momentul respectiv. La gradinita evaluarea online se desfasoara foarte bine prin folosirea platformei 
Zoom,bineinteles cu ajutorul parintilor la inceput pentru conectare.Instrumentele de evaluare online ne pun 
la dispozitie o gama larga de posibilitati de evaluare pe care trebuie sa le adaptam obiectivelor noastre. 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala,gradinita ca 
spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic 
filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a 
veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: 
de preg tire pentru gradinita (plecarea,drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i 
de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer   copiilor 
rezultate instantanee. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un copil poate analiza progresul lui de 
înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul 
profesorilor.  

Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât 
profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor 
programe de înv are specifice pentru copii, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te 
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încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual 
documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea 
materialelor. 

Folosirea materialelor distractive, atractive, filmulete scurte cu continut educativ,auditii scurte sunt 
captivante si atrag atentia copiilor. Aceste materiale online sunt folosite si in evaluarea traditionala doar ca 
fata in fata, nu prin intermediul unei platforme. 

Important este sa continuam actul educativ,sa gasim cele mai bune si atractive solutii pentru a ne duce 
la buna indeplinire misiunea pe care ne-am ales-o. 

 

492



 

METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL 
PREUNIVERSITAR-INTRE ONLINE I TRADI IONAL 

 

PROFESOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR: ST NCIUC STELU A     
GR DINI A CU P. P. NR. 12 Tulcea,                                                     

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “ IOAN CASSIAN” TULCEA 

  
  

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile înpredare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modulîn care tehnologia va îmbun t i pe
dagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile suntinstrumente de aplicat cu aten ie i în m
od adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluareca document Word  

– adic  de la simpla înlocuire a unei buc ide hârtie cu un document electronic 

– i s  foloseasc  tehnologiapentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 

 op iuni. 

Experien a mea este c  leplace acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare.                                  
Dar nu pierde i din vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate 

 c  tiu – au înv at s fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologieiprin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte to i elevii 

 pot vedea toate r spunsuriledate pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 

pentru a trimite confirm ri de participare laun eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permit
e profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev.  

Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multevariante de r spuns, sau nu.)  
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Func ia Quiz permite, pe maideparte, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediatdac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu.            

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-
un proces de gândireeronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni.  

Mai mult, putem s includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primea
sc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  eleviidevin „profesori”, construind ei în i i ite
mi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentruevaluare, mai ales la înv mântul 

 primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pecare elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc.  

Elevii pot s  realizezefilmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  atât imagine 
de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îlvor folosi.  

De aceea, v  încuraj m s  explora i i permite i sielevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i acesteinstrumente trebuie s  creeze o intera
c iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit iieduca ionale, iar creativitatea pe care tehnolo
gia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod 
constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

PROF. Înv. Pre c. STANCOVICI N. ADELA- OLIVIA,                                      
Gr dini a P. P. Sf. Stelian Moldova Nou , CS 

 

 

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  datele 
ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judec i 
de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

,,Evaluarea pedagogic  vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunt urm rite efectele pedagogice, 
respectiv consecin ele ac iunii întreprinse asupra form rii personalit ii umane în ansamblul s u.  

Consemnând rezultatele se scot în eviden  i mecanismele care au condus la ob inerea lor, precum 
i evolu ia posibil  a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogic  include în sfera ei 

rezultatele i substratul psihologic al acestora. Ea se realizeaz  de c tre profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezint  un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
instructiv-educativ . Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea 
programului de realizare a scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programului. Procesul evaluativ este 
totodat  i un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptat  nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale 
de a le satisface, procesul de înv mânt cap t  o structur  ciclic , iar evaluarea joac  un rol reglator”.               
(Tom a – Psihopedagogie pre colar  i colar , Bucure ti 2005, p. 165) 

Prin con inutul s u evaluarea urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se înf ptuiesc 
în activitatea practic . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în careobiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea este menit  s  furnizeze informa ii necesare ,,regl rii” i ,,amelior rii” activit ii , 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue. 

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt îndeplinind anumite func ii: 

- func ia constatativ  (de constatare) se refer  la cunoa terea st rii fenomenului, a activit ii i a 
rezultatelor ob inute; 

- func ia diagnostic  (de diagnoz ) vizeaz  identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor 
constatate; 

- func ia pragmatic  (de prognoz ) se concretizeaz  în deciziile de ameliorare, ce urmeaz  a fi 
adaptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare; 
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În teoria i practica educa ional  se disting trei strategii sau forme de evaluare: 

• Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc  
nivelul de 

preg tire al pre colarilor în acest moment. Ea reprezint  una dintre premisele conceperii programului 
de instruire, constituie o condi ie pentru reu ita activit ii desf urate cu pre colarii. 

• Evaluarea continu  sau formativ  – se realizeaz  predominant pe parcursul desf ur rii procesului 
didactic, cuprinzând întregul con inut. 

• Evaluarea sumativ  sau final  este realizat  în mod expres la sfâr itul ciclului pre colar, când se 
verific  parametrii generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  nivelul de performan  al copilului în baza 
c rora poate fi colarizat. 

Educatoarea beneficiaz  astfel de informa ii care, interpretate corect i valorificate, dau m sura 
studiului optim de copil înpreg tirea sa pe secven  de instruire. 

Teoria psihopedagogic  recomand  înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu prec dere 
evaluarea formativ . 

Evaluarea la nivel pre colar se contureaz  ca o problem  ap rut  sub impulsul efortului de a introduce 
i la aceast  treapt  de înv mânt, preg tirea pentru coal , principiile cercet rii tiin ifice prin care se 

stabilesc obiective, con inuturi, metodologii de realizare i apreciere în scopul perfec ion rii procesului de 
înv mânt, a asigur rii succesului copiilor în gr dini  i în coal . 

Studiile de evaluare în înv mântul pre colar permit ob inerea informa iilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, faciliteaz  adaptarea deciziilor i apropierea dintre teorie i practic . 

Pentru a avea o imagine global  despre dezvoltarea copilului, este necesar a aprecia nivelul tuturor 
domeniilor de dezvoltare: dezvoltarea fizic  – s n tate i igien  personal ; dezvoltare socio-emo ional ; 
capacit i i atitudini în înv are; dezvoltarea limbajului, a comunic rii i premisele citirii i scrierii; 
dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii afective, Rezultatele evalu rii se compar  numai i numai cu 
performan ele copilului raportat la sine, cu succesele i insuccesele lui proprii!!! 

În înv mântul tradi ional metodele i tehnicile de evaluare sunt grupate în dou  categorii: metode 
tradi ionale (probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice) i metode alternative (lucr ri 
practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea jocurile didactice, de rol i 
serb rile; oberv rile directe/sistematice în timpul activit ii i înregistrarea;discutii individuale, afisarea 
lucr rilor ). 

Metodele tradi ionale de evaluare nu sunt înl turate definitiv, ci sunt completate i sustinute în 
procesul evalu rii de metodele alternative de evaluare care au valoare formativ , prin faptul c  ofer  
posibilitatea copilului de a ar ta ce tie, dar mai ales ce tie s  fac  ; atât educatoarea cât i pre colarii au o 
imagine permanent actualizat  asupra performan elor copiilor, asigur  un demers interactiv actului de 
predare – înv are, raportandu-se la nivelul psihologic al pre colarilor, prin individualizarea sarcinii de 
lucru. În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formele 
tradi ionale, îmbog ind practica evaluativ . 

Noile schimb ri aparute în înv mântul pre colar privind modalit ile de predare care s  a eze în 
centrul actului educa ional copilul i interesele acestuia impun i noi strategii de evaluare. Dac  în actul 
pred rii, educatoarea poate utiliza cu succes metode activ-participative, evaluarea, la rândul s u, trebuie s  
fie coerent  cu noile strategii de predare -înv are, fapt pentru care au ap rut metodele interactive de 
evaluare.  

Activitatea didactica modern  este centrat  pe demersuri inelectuale interdisciplinare i afectiv-
emo ionale, educatoarea urm rind realizarea unor obiective interdisciplinare, ca de exemplu: s  culeag  
informa ii despre o tem  dat , s  identifice, s  rezolve probleme diferite, s  realizeze conexiuni. Astfel, 
obiectivele evalu rii trebuie s  fie în concordan  cu obiectivele interdisciplinare ale actului pred rii. 
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Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern i necesar în realizarea procesului 
educativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndr git  de copii, poate constitui un prilej de 
evaluare care asigur  unitate cunoa terii, dep ind grani ele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinar  
a con inuturilor. A a cum în via a de zi cu zi nu folosim cuno tin ele disparate, acumulate la anumite 
discipline i nu valorific m capacit i specifice unei materii, este important s  form m pre colarilor o 
gândire integratoare. Jucându-se la calculator, copilul este pus în situa ia de a aplica în contexte noi i 
variate cuno tin ele acumulate anterior. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizat  în diferite situa ii: la sfâr itul unor activit i 
frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activit ilor integrate, în cadrul activit ilor liber alese i la 
activitatea op ional , dac  se desf oar  la grup .  

Jocuri cum ar fi: ,,Piti-clic î i alege o meserie”, „La ferma”, „Cine tie ,câ tig ”, „Cu matematica în 
lumea pove tilor”, ”Hai la coal ”, ”Alfabetul”, ”Vreau s  tiu”, pun copiii în situa ia de a- i valorifica 
cuno tin ele acumulate la diferite domenii de cunoa tere ( DS, DLC, DEC, DOS). 

Acest tip de evaluare prezint  anumite caracteristici: r spunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul 
util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, exist  posibilitatea 
abord rii unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce ofer  satisfac ii tuturor 
copiilor.  

Dezavantajul acestei metode const  în faptul c  se m soar  mult mai greu abilit ile, st rile, 
atitudinile i conduita pre colarului. 
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EVALUAREA ON - LINE ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 
 
 

Prof. înv. primar ST NESCU ELENA EMANUELA 
COALA GIMNAZIAL  CRICOV VALEA LUNG , JUDE UL D MBOVI A 

 
 
 
Evaluarea este o etap  extrem de important  a procesului instructiv-educativ. Fie c  discut m despre 

evaluarea predictiv , formativ  sau sumativ , rezultatele ob inute de c tre elevi ne ofer  informa ii pre ioase 
asupra nivelului i calit ii însu irii competen elor verificate. 

Câteva dintre provoc rile orelor în digital se refer  la faptul c  profesorul nu tie dac  elevii în eleg 
ceea ce înva , având în vedere c  nu este al turi de ei fizic, c  nu îi simte, nu le vede expresia fetei, nu este 
sigur c  au rezolvat prin for e proprii sarcina dat , vrea s  ofere acel feedback imediat, real, care s  îl ajute 
pe elev, s  îl ghideze. 

Toate aceste întreb ri, fr mânt ri, pot fi înl turate doar prin organizarea atent  a planific rii, a 
proiect rii, prin introducerea evalu rii cu ajutorul tehnologiei, prin crearea de materiale interactive de 
calitate, adaptate clasei, dar i nevoilor individuale ale fiec rui elev. 

Pentru evaluarea formativ  este important s  alegem teste scurte, poate chiar sub form  de joc. 
Personal, am folosit Wordwall- o aplica ie prin care po i s  creezi diverse activit i-joc. Acestea includ 
diverse abloane (chestionar, chestionar concurs, potrive te, g se te perechea, sortare în func ie de grup, 
roat  aleatorie, anagram , adev rat sau fals, cursa în labirint, g se te cuvântul, etc.) Cei mici pot accesa 
materialul, f r  a vizit  pagin  principala de activitate. 

Am utilizat i Padlet, care este o aplica ie colaborativ , ce permite elevilor s  co-creeze proiecte, 
materiale i sarcini de lucru pentru diverse discipline. La sfâr itul lec iei ceream elevilor s  noteze, pe 
peretele virtual, r spunsuri scurte la unele întreb ri sau sarcini (Scrie un cuvânt despre subiectul lec iei/ 
Rotunje te la sute num rul de pe bile elul cu numele t u/ Ce crezi c  nu ai în eles din lec ia de ast zi?/ Care 
este personajul t u preferat? De ce?/ Scrie 3 însu iri ale personajului principal, etc.). 

O alt  resurs  folositoare din perspectiva evalu rii formative mi se pare i Edpuzzle. Este o platforma 
care permite crearea sau reutilizarea de con inut video. Am folosit-o preponderent la orele de lectur . 
Alegeam povestea de pe Youtube, iar apoi înseram întreb ri sau sarcini de lucru pe parcursul secven ei 
alese. Mi s-a p rut extrem de folositoare pentru a verific  dac  elevii în elegeau ceea ce audiau, vizionau, 
dar am folosit-o i pentru a pune în practic  metoda predic iilor. 

Dac  evaluarea formativ  este aplicat  corect, profesorul va ti progresul elevului, va putea interveni 
eficient înainte de a ajunge la evaluarea sumativa, care verific  atât ceea ce în elege i cunoa te elevul, dar 
mai ales ceea ce tie s  fac  i cum reu e te s  aplice ceea ce a înv at. 

Pentru c  un test on-line s  fie eficient, relevant, este necesara respectarea unor reguli: întreb rile i 
variantele de r spuns trebuie s  fie clare i corect formulate, întreb rile trebuie s  fie de diverse tipuri, 
utilizarea întreb rilor cu r spuns dual trebuie evitate pe cât posibil, evaluarea trebuie testat  din perspectiva 
elevului. 

În lec iile de evaluare desf urate în sistem on-line am folosit cel mai des Liveworksheets, care 
permite s  transformi fi e de lucru tradi ionale, teste (doc, pdf, jpg) în exerci ii interactive online cu 
autocorec ie. Elevii pot face fi ele de lucru online i pot trimite r spunsurile profesorului. Foile de lucru 
pot include sunete, videoclipuri, exerci ii de drag and drop, unire cu s ge i, alegere multipl , exerci ii de 
vorbire, care necesit  folosirea microfonului. 

Pentru evaluare am utilizat i Kahoot!.Este o platforma gratuit  cu ajutorul c reia se pot creea teste 
interactive. Po i face o serie de întreb ri, po i ad uga imagini, clip-uri video i diagrame întreb rilor tale 
pentru a face testul cât mai pl cut. Juc torii trebuie s  introduc  codul jocului pentru a r spunde întreb rilor 
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de pe propriile dispozitive, iar profesorul vede dac  elevii au r spuns corect. Se genereaz  punctaje, la 
sfâr itul jocului, cei mai buni elevi ocupând un podium. 

O alt  resurs  interesant  este Quizizz, platforma care are avatare amuzante, tabele live, teme, muzic , 
mem-uri i multe altele, de asemenea con ine o baz  de date cu milioane de teste create de profesori. Ceea 
ce este interesant la aceste teste este c  se poate lucra pe un test deja existent în biblioteca, putând fi 
ad ugate, modificate sau înlocuite întreb rile acestuia. Elevii se conecteaz  tot printr-un cod primit, iar 
rezultatele acestora se pot vedea în sec iunea Reports. 

În aceast  er , în care copiii sunt nativi digital, evalu rile cu ajutorul tehnologiei sunt atractive pentru 
cei mici. Ace tia se simt confortabil s  utilizeze diverse dispozitive pentru a înv a, pentru a repeta i pentru 
a se verifica, devenind mult mai relaxa i atunci când sunt evalua i cu ajutorul acestor tip de teste, în 
compara ie cu cele tradi ionale, date pe hârtie. 

          
 
Bibliografie:   
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ÎNV AREA FIZICII PRIN INVESTIGA IE 

Prof. dr. St nescu Ramona,                                                              
Colegiul Na ional de Informatic  „Carmen Sylva” Petro ani 

 

Una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi s  în eleag  mai bine fenomenele studiate la 
fizic  este înv area prin investiga ie de tip inductiv (IBL/Inquiry Based Learning). Un elev înva  prin 
investiga ie atunci când se afl  în fa a unei probleme, când studiaz  cu aten ie datele i rela iile 
cauzale, reu ind s  g seasc  cea mai bun  solu ie. Un rol important are aici i înv area prin cooperare. Ele 
in de înv area centrat  pe elev. 

În activit ile din cadrul orelor de curs, profesorul devine un facilitator al cunoa terii i un partener 
al elevilor în înv are. Mai precis, în predarea oric rei teme din programa de fizic , profesorul începe 
lansând elevilor o întrebare/problem  provocatoare („conflict cognitiv”). Pe parcursul lec iilor, profesorul 
nu le ofer  de la început r spunsul la întrebare sau explica ia pentru fenomenul supus discu iei, ci doar îi 
ajut  s -l g seasc  singuri. Elevii au acum principalul rol în descoperirea explica iei pentru fenomenul fizic 
discutat.  

De asemenea, profesorii activeaz  cunoa terea anterioar , naiv  i pre tiin ific , a copiilor. Acest mod 
de lucru conduce la o în elegere mai profund  a fenomenelor pe care le studiaz  (are loc o înv are de 
profunzime), fiind folosit i în procesele de ra ionare din via a de zi cu zi. Modul de predare descris mai 
sus conduce nu doar la reapari ia interesului copiilor pentru fizic , ci i la retrezirea curiozit ii pentru lumea 
înconjur toare. Mai mult, majoritatea elevilor cu care se lucreaz  astfel reu esc s  în eleag  relevan a pentru 
via a de zi cu zi a temelor studiate la orele de tiin e exacte. 

Acest mod de lucru conduce i la dezvoltarea unor deprinderi care au o importan  mare în economia 
actual : gândirea critic , creativitatea, ini iativa, rezolvarea de probleme care nu corespund unui anumit 
standard, evaluarea riscurilor, capacitatea de a lua decizii. Memorarea i utilizarea unor proceduri simple, 
repetitive au devenit secundare în multe joburi.  

Înv area prin investiga ie, ca model de predare-înv are, poate fi aplicat  în clas  printr-o varietate 
de strategii didactice. Aceste strategii pot fi sistematizate în func ie de gradul de dirijare i control pe care 
profesorul îl exercit  în clas  în raport cu elevul i cu procesul de înv are al acestuia. Exist  stiluri de 
investiga ie care dau o libertate mai mare elevilor, dar i stiluri de investiga ie în care profesorul dirijeaz  
într-un mod substan ial înv area, în func ie de ni te obiective educa ionale foarte clar specificate, pe care 
le urm re te pas cu pas.  

În literatura de specialitate sunt caracterizate trei stiluri principale ale investiga iei tiin ifice ca 
strategie didactic :  

a) investiga ia structurat ;  
b) investiga ia ghidat ;  
c) investiga ia liber .  
Pentru a caracteriza cât mai bine cele trei stiluri didactice este important s  inem seama de tr s turile 

înv rii prin investiga ie. În contextul modelului de predare-înv are în 5 etape, acestea pot fi rezumate 
astfel:  

1. Formularea întreb rii de investigat: elevii formuleaz  întreb ri ce pot fi abordate într-o manier  
tiin ific  (competen a investigativ );  
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2a. Explorarea întreb rii prin activit i practice: elevii colecteaz  dovezi (cel mai adesea sub form  
de date experimentale), pe baza c rora vor încerca ulterior s  ofere un r spuns întreb rii ini iale (competen a 
investigativ  i elemente de cunoa tere procedural );  

2b. Analiza dovezilor ob inute: elevii analizeaz  dovezile colectate (competen a investigativ  i 
elemente de cunoa tere procedural );  

3. Explicarea fenomenului sau fenomenelor care au generat întrebarea: elevii formuleaz  generaliz ri: 
defini ii, reguli, principii, legi (competen a explicativ ) i astfel ajung s  dea un r spuns întreb rii ini iale. 
În acest pas, elevii dobândesc i cunoa terea de con inut corespunz toare (defini ia, regula, principiul, legea 
presupuse în întrebarea ini ial );  

4. Transferul cuno tin elor dobândite: elevii aplic  defini iile, regulile, principiile, legile, dar i 
elemente ale cunoa terii procedurale asimilate anterior în sarcini de lucru noi.  

5. Reflec ia i evaluarea propriei înv ri: elevii reflecteaz  asupra procesului investigativ pe care l-
au desf urat pân  în acest punct, î i evalueaz  munca (inclusiv activitatea practic ) i rezultatele ob inute. 

Pornind de la aceste tr s turi generale ale investiga iei tiin ifice ca model de predare-înv are în 5 
etape, putem proiecta diferite stiluri de predare prin investiga ie. Astfel, investiga ia structurat  presupune 
un grad ridicat de dirijare i control din partea profesorului în toate cele 5 etape ale modelului, în timp ce 
investiga ia liber  este doar în foarte mic  m sur  dirijat  de profesor. Între cele dou , investiga ia ghidat  
reprezint  un stil intermediar gândit ini ial pentru a facilita trecerea de la stilul dirijat (structurat) al 
investiga iei la stilul liber.  

Alegerea unui stil sau a altuia de predare prin investiga ie determin  îns , într-un mod hot râtor, 
maniera în care profesorul faciliteaz  dezvoltarea competen ei investigative, a cunoa terii procedurale i a 
cunoa terii de con inut, dar i a competen ei explicative în rândul elevilor s i.  

Înv area prin investiga ie urm re te s  nu comunice materia de studiu în forma ei final  de asimilare, 
ci s  antreneze elevul în procesul instruirii, s -i arate cum s  înve e. Ea are drept scop s -l ajute pe elev 
pentru înv area ulterioar , s -l transforme treptat într-un „gânditor creativ”, iar prin reu ita personal  s  
dinamizeze motiva ia i satisfac ia înv rii i încrederea în for ele proprii.  
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1. Ciascai, L. (coordonator). 2017. Model ciclic de predare-înv are bazat pe investiga ie. Cluj: Presa 
Universitar  Clujean . 

2. Bybee, R. W. (2000). Teaching science as inquiry. În J. Minstrell, van Zee, E.H (Ed.), Inquiring 
into Inquiry Learning and Teaching in Science (pp. 20-46). Washignton, DC: AAAS. 
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EVALUAREA INI IAL  

IMPORTAN A EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC  
 

PROF. ÎNV. PRE C.: STANI FLORENTINA - MIHAELA 
 

         
 
Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial  i o component  a procesului 

de înv mânt.  
Cele trei forme de evaluare (ini ial ,formativ  i sumativ ) sunt în rela ie de complementaritate, 

determinat  de func iile lor în demersul evaluativ.  
Evaluarea ini ial   se realizeaz  la începutul anului colar, în momentul ini ierii unui program de 

instruire i are rol de a stabili nivelul de cuno tin e, priceperi i deprinderi, de a cunoa te capacit ile de 
înv are ale copiilor. Aceasta ofer  pre colarului i educatoarei o reprezentare a poten ialului de înv are, 
dar i a eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire.  

Ea nu î i propune aprecierea performan elor globale ale pre colarilor sau ierarhizarea lor i astfel se 
recomand  raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe pre colari s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii ini iale, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. 

O evaluare eficienta este bazata pe observarea sistematica a comportamentului copilului deoarece 
ofera educatoarei informatii despre copii privind perspectiva capacitatii lor de actiune si de relationare, 
despre competentele si abilitatile de care dispun in mod direct. 

Prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o integrare f r  
disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând înv torilor 
datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Urmând pa ii unei evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a 
moderniza procesul de înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii.  

În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic  
emo ii, pre colarii se pot concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  ei au preg tirea necesar  cre rii premiselor favorabile unei noi 
înv ri.  

Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual a 
unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s  se in  seama de 
urm toarele: tratarea diferen iat  a elevilor, selec ia riguroas  a con inutului înv arii, utilizarea a acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale,care asigur  înv area 
activ  i formativ , îmbinarea eficient  i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual  i 
pe grupe). 

Pornind de la în elegerea rolului evalu rii în actul didactic i dep ind viziunea tradi ional  de a 
separa procesele pred rii de ac iunile evaluative, în în elegerea modern  a procesului didactic, procedurile 
de evaluare devin parte integrant  a activit ii didactice. i cu cât evaluarea are ca obiectiv nu numai 
produsul activit ii, ci i procesul prin care s-a ajuns la rezultatele constante, cu atât pozi ia de component  
a procesului de instruire-înv are, rolul i func iile evalu rii în actul didactic se manifest  mai pregnant. 

Evaluarea în general, deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate. 
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Importan a ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul c ” este mai u or s  previi decât s  
vindeci”. 

Astfel i în cadrul procesului de evaluare, prevenirea i controlul sau monitorizarea permanent  a 
nivelului de reu it  a pre colarilor pot contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din partea 
cadrului didactic.  

O evaluare ini ial , urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al 
dasc lului, cu ajutorul c ruia se perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul pre colarului.  

Indiferent de forma care se utilizeaz , evaluarea, desf urat  în scopul de reglare i autoreglare a 
activit ii didactice, este un proces complex, dar, în acela i timp, firesc i normal integrat procesului de 
înv mânt.  

Ea furnizeaz  date importante despre capacit ile de înv are a copiilor, pentru ca, în deplin  
cuno tin  de cauz , s  se stabileasc  obiectivele activit ii urm toare i s  se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   
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METODE DE EVALUARE                                                              
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR TRADITIONAL 

 

Educatoare: STANICI CARMEN - MARIA 
G. P. P. Balcesti, Liceul Tehnologic ”Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

 
 
   
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

urm torii pa i:  
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  

 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                   

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Tipuri de portofolii:  
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
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- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 
etc.)  

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 
lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.;  

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. Printre metodele 
i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , se înscriu urm toarele:  

turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, posterul, 
blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual  / cognitiv , Tehnica 
florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor.  

Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, astfel evaluarea este prioritar  
în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a solu iilor de perfec ionare a 
actului didactic.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. Pre c. Starparu Cornelia                                                        
Pricope Antoneta 

No iunea de proces de înv mânt este legat  de cea de „transformare” deoarece provoac  o 
schimbare în timp, spa iu i form  a experien elor de cunoa tere, care, la rândul lor, trebuie s  provoace 
schimb ri în comportamentul individului ori în structura cuno tin elor sau a deprinderilor sale mentale. 

Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt: predarea, ca aspect logic, înv area, ca aspect 
psihologic i evaluarea.  

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

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp.  

Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  
un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, 
cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii.  

Evaluarea înso e te în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic i cu realizarea pred rii-înv rii. 
Organizarea unei activit i interesante în care pre colarii i educatoarea se simt bine în timpul înv rii nu 
este un scop în sine. Cadrul didactic trebuie s  înregistreze mereu progresele pe care le realizeaz  pre colarii 
în procesul de înv are. De aceea evaluarea este gândit  ca un instrument pentru îmbun t irea activit ii la 
grup , nu ca o „prob ” a ceea ce tiu sau nu tiu s  fac  pre colarii la un anumit moment dat. 

Evaluarea oral  se realizeaz  în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi: -Conversa ia 
curent  cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la conversa ia dirijat  sau 
semidirijat , axat  pe problemele care ne intereseaz , ale c rei rezultate sunt apoi prelucrate i sistematizate. 
 

- Conversa ia de verificare este puternic structurat , inten ia de verificare fiind evident . Acest tip de 
conversa ie îl putem întâlni în cadrul unei activit i, la etapa de reactualizare a structurilor dobândite 
anterior. 

- Verificarea realizat  pe baza unui suport vizual presupune o discu ie, având ca suport imagini, 
scheme, grafice sau fenomene prezentate în condi ii naturale, pe care pre colarul trebuie s  le descrie, 
explice, comenteze, etc. 

Metodele orale prezint  urm toarele avantaje: 

- posibilitatea dialogului educatoare – pre colar, educatoarea î i poate da seama nu doar de „ceea ce 
tie ” copilul, ci i cum gânde te el, cum se exprim ; 

- reprezint  un mijloc util de verificare a preg tirii pre colarilor; 

- îndepline te i func ii de înv are, prin repetarea i fixarea cuno tin elor; 
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- îi deprind pe pre colari cu comunicarea oral  direct , cu logica expunerii, le formeaz  
spontaneitatea, dic ia, fluiditatea exprim rii; 

- favorizeaz  dirijarea copiilor c tre r spunsuri corecte, prin întreb ri suplimentare; 

- permite tratarea diferen iat  a copiilor, în func ie de solicit rile i posibilit ile acestora. 

Metoda are îns  i unele dezavantaje: 

- validitate redus  datorit  duratei scurte a examin rii, r spunsurile nu se conserv , varia ia 
comportamentului evaluatorului, etc. 

- consum  mult timp, 

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

Probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme ( extemporal, tez , test, referat, 
tema pentru acas , etc.), îns  la nivel pre colar sunt întâlnite sub forma testelor sau a fi elor de evaluare.  În 
didactica actual  se pune accentul pe trecerea progresiv  de la „a ti” la „a ti s  faci” i „a ti s  fii”. 

Evaluarea prin probe practice const  în verificarea unor capacit i sau abilit i. Probele sunt adaptate 
i diversificate în func ie de tipul domeniului de competen , de con inuturile acesteia, de obiectivele 

propuse, de posibilit ile tehnice concrete de evaluare. i aceast  metod  se realizeaz  printr-o mare 
varietate de forme, în func ie de specificul domeniului evaluat. Pentru realizarea cu succes a activit ilor 
practice este nevoie de foarte mult  imagina ie din partea educatoarei, dar i de adecvare la situa ii reale de 
via . 

În gr dini , aceste probe sunt asociate activit ilor de pictur , desen, modelaj, construc ie, 
gospod re ti, experimente pentru observarea unor fenomene ( ex: „Apa în cele trei st ri: lichid , solid , 
gazoas ”), confec ionarea unor c r i sau albume („ Albumul Toamnei”, „Albumul viet ilor m runte”, etc.), 
realizarea unor colec ii, rezolvarea unor sarcini cu con inut matematic, sarcini de comunicare oral  sau 
scris , pe baza softurilor educa ionale. Rezultatele activit ilor practice vor fi expuse în gr dini , putând fi 
apreciate i evaluate de c tre educatoare, copii i p rin i. Activit ile practice le permit educatoarelor s  
constate la ce nivel i-au format pre colarii anumite deprinderi practice. 

Evaluarea prin probe mixte presupune utilizarea probelor orale i scrise, orale i practice, practice i 
scrise sau a tuturor celor trei tipuri. Prin no iunea de „scris“ pentru pre colari, în elegem exerci iile grafice, 
scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mân  sau de tipar. În aceast  form  
de evaluare se pot încadra jocul didactic i jocul spontan al copiilor. Avantajele lor sunt c  reduc starea de 
încordare i neîncredere resim ite de unii copii fa  de cerin a de a rezolva sarcini i tr irea subiectiv  a 
efortului.                    

Indiferent de forma care se utilizeaz , evaluarea, desf urat  în scopul de reglare i autoreglare a 
activit ii didactice, este un proces complex, dar, în acela i timp, firesc i normal integrat procesului de 
înv mânt. Ea furnizeaz  date importante despre capacit ile de înv are a copiilor, pentru ca, în deplin  
cuno tin  de cauz , s  se stabileasc  obiectivele activit ii urm toare i s  se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

În contextul actualei reforme a înv mântului românesc, evaluarea este parte integrant  a procesului 
de înv mânt. Problematica evalu rii este una prioritar  în contextul educa ional din ara noastr  i destul 
de complex , fiind un domeniu care în ultimii ani a suferit modific ri esen iale, prin diversificarea 
con inuturilor i îmbog irea metodelor i tehnicilor de evaluare.  

Bibliografie: 

1. Constantin, C., 2002,  Pedagogie,edi ia a II- a rev zut  i ad ugit , Ed. Polirom, Ia i; 
2. Ionescu,  M. Radu, I.,1995, Didactica modern , Ed. Dacia,Cluj-Napoca  

3. Nicola, Ioan – (2007) „Tratat de pedagogie colar ”, Editura Aramis;  
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Evaluarea online în înv mântul preuniversitar 

 

Stavarache Alexandra - Olivia - profesor înv mânt pre colar                                
coala Gimnazial  Bralo ti a, Dolj 

 

Evaluarea, al turi de predare i înv are, reprezint  o func ie esen ial  i o component  a procesului 

de înv mânt. Aceasta se refer  la cunoa terea, explorarea i previziunea factorilor i condi iilor care 

asigur  o bun  func ionare a procesului instructiv- educativ. 

Potrivit lui Sorin Cristea ( 1997), cunoa terea capacit ilor de înv are a colarilor este o condi ie 

hot râtoare pentru reu ita actului didactic. 

Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci când, atât profesorii, cât i 

colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, fiecare îmbun t indu-

i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 

În aceast  perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii acestora online, noi, cadrele didactice, 

nu avem o sarcin  u oar . 

Calitatea unei evalu ri, fie  c  este tradi ional  sau desf urat  online, depinde de stilul profesorului. 

Aici intervine capacitatea acestuia de a se adapta în permanen  la diver i factori, dar i la condi iile 

specifice. 

Platformele i aplica iile disponibile online reprezint  instrumente utile de predare i evaluare, iar 

utilizarea tehnologiei în demersul didactic trebuie f cut  cu aten ie. 

În ceea ce prive te evaluarea online, marea provocare a profesorilor este aceea de a se îndep rta de 

no iunea de evaluare ca document Word, adic  simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document 

electonic, i de a folosi tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. Instrumentele 

de evaluare online ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori tehnica fiind mult 

mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. 

În online, exist , de asemenea, i numeroase probleme ( de exemplu, verificarea identit ii ), îns  

pentru o evaluare complet , continu  i corect , to i participan ii la proces trebuie s  fie con tien i i 

responsabili.  
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Evaluarea ini ial  la nivelul clasei preg titoare -                                             
Comunicare în limba român  

Prof. Stav r - Vergea Izabela                                                             
Colegiul Na ional de Arte “Regina Maria”- Constan a 

 
 
Instrumentul de evaluare se adreseaz  elevilor din clasa preg titoare. 
Acesta a urm rit evaluarea competen elor pe care elevii le-au însu it în timpul înv mântului 

pre colar. 
La finalul evalu rii, pornind de la rezultatele ob inute, au fost constatate datele statistice care vor fi   

prezentate mai jos al turi de testele i baremele de evaluare i notare utilizate: 
 
1. Denume te imaginile: 

 
 

 Desparte cuvintele în silabe. Deseneaz  tot atâtea liniu e câte silabe are fiecare cuvânt. 
 Taie cu o linie imaginile care denumesc cuvinte ce încep cu sunetul M. 
 Coloreaz  imaginea a carei denumire începe cu sunetul P. 

 

2. Denume te imaginile. 

 
 Taie ce nu se potrive te. 
 Încercuie te imaginile care denumesc cuvinte care au o singur  silab . 
 Alc tuie te  propozi ii cu cuvintele care încep cu acela i sunet. Deseneaz -le. 
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3. Denume te imaginile i semnele, apoi une te punctele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TESTUL EVALUARE -CLR 
 

Nr.  
Crt. 

 
ITEMUL 

PERFORMAN  
REALIZAT ÎN CURS DE 

REALIZARE 
1. Denumirea imaginilor    
2. Desp r irea cuvintelor în silabe   
3. Recunoa terea sunetelor ini iale din cuvânt   
4. Colorarea imaginii dup  sunetul dat   
5. Denumirea imaginii   
6. Recunoa terea cuvintelor formate dintr-o singur  silab    
7. Alc tuirea propozi iilor dup  criterii date   
8. Scrierea semnele crafice corect, lizibil, îngrijit, 

respectând spa iul grafic 
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EVALUAREA PRE COLARILOR,                                                      
O PUNTE DE LEG TUR  ÎNTRE GR DINI  I COAL  

 

PROF. INV. PRESCOLAR - STEFAN BIANCA IONELA                                    
SCOALA GIMNAZIALA „FERDINAND I” - MOVILA 

 

 

Evaluarea reprezint  un element esen ial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic s  
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de înv mânt precum i progresul oferind, 
astfel, o baz  tiin ific  pentru ac iuni ameliorative în perspectiva proect rii de noi obiective. 

În înv mântul preprimar actul de evaluare p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de înv mânt i de natura con inutului de evaluat, având drept 
scop m surarea i aprecierea  cuno tiin elor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i 
timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în atitudinile i 
comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. Evaluarea constituie o ac iune 
complex  care presupune realizarea mai multor opera ii intreprinse de cadrul didactic ca :  

 Masurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
 Interpretarea i aprecierea datelor ob inute; 
 Adoptarea deciziilor ameliorative. 

 

În lucrarea de fa  ne-am oprit din multitudinea activit ilor desf urate în gr dini  la evaluarea 
activit ilor de educa ie a limbajului. Am realizat aceast  lucrare în colaborare cu înv toarea care va 
prelua o parte din ace ti copii în clasa I .  

Pentru a putea face o evaluare corect  am pornit de la urm torul plan: 

1. Evolu ia limbajului la copii pre colari calea spre integrarea colar . 
2. Forme i exemple de activit i de educa ie a limbajului . 
3. Analiza  rezultatelor ob inute în dezvoltarea limbajului la sfâr itul ciclului preprimar. 
 

1. EVOLU IA  LIMBAJULUI LA COPII PRE COLARI, CLEA SPRE INTEGRAREA 
COLAR  

Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care ace tia 
î i exprim  gîndurile, sentimentele i doriin ele. Limbajul se dezvolt  i progreseaz  în permanen  la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza i planifica experien ele de limbaj ale fiec ruia, în func ie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

În procesul de îndrumare a educ rii limbajului la pre colari, educatoarea urm re te: 

 dezvoltarea exprim rii orale; 
 în elegerea i utilizarea corect  a semnifica iei structurilor verbale orale; 
 educarea unei exprim ri corecte din punct de vedere gramatical; 
 dezvoltarea creativit ii i expresivit ii limbajului oral. 

Aceste obiective sunt urm rite de educatoare de-a lungul întregii perioade a pre colarit ii i 
constituie repere ale activit ilor de educarea limbjului. 
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Limbajul include pe lîng  vorbire i ascultare, citire i scriere. A adar pentru a citii, copilul are nevoie 
s  cunoasc  conceptele exprimate de cuvintele pe care le cite te, iar pentru a scrie, copilul trebuie s  tie s  
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Putem spune c  baza r mâne exprimarea oral , iar una 
dintre deprinderile cheie, pe care se poate insista la aceast  vârst , inainte de a trece la etapa de citit-scris 
este coordonarea ochi- mân , pe care o putem realza prin mai multe tipuri de activit i ( activit i manuale, 
activit i artistico-plastice, activit i psiho-motrice, psiho-senzoriale). 

În concluzie, putem spune c  gr dini a r mâne prima treapt  a sistemului de înv mânt, c reia îi 
revine nobila sarcin  de a organiza cu mare grij  experien ele de limbaj ale copilului, treapta unde 
comunicarea i limbajul oral au o influen  deosebit  i unde se poate insista pe anumite deprinderi de 
preg tire a scrisului. 

2. FORME I EXEMPLE DE ACTIVIT I ALE EDUC RII LIMBAJULUI 

Principalele forme de activit i folosite în gr dini a de copii, în activit ile de educare a limbajului, 
în vederea preg tirii pre colare pentru coal  sunt: 

1. EDUCAREA  COMUNIC RII ORALE 
a) Povestirea - povestirile educatoarei 
                                      - povestirile copiilor 

                                      - repovestirea 

                                      - povestirile copiilor dup  un plan dat(ilustra ii) 

                                      - povestiri cu început dat 

                                      - povestirile copiilor dup  modelul educatoarei 

b) Memorizarea 

c) Convorbirea 

d) Jocul didactic 

2. EDUCAREA COMUNIC RII SCRISE  

Jocul didactic  

În continuare, men ion m c  vom face o evaluare a rezultatelor ob inute de pre colarii dintr-o grup  
preg titoare de 6-7 ani cu 30 copii.  

1 EDUCAREA COMUNIC RII ORALE 

POVESTIREA EDUCATOAREI 

EXEMPLU DE ACTIVITATE 

 Forma de realizare: Povestirea educatoarei; 
 Tema activit ii: Fata mo ului i fata babei; 
 Grupa preg titoare 6-7 ani  
 Num r pre colari 30; 
 Timp  acordat: 30 minute; 
 Obiectiv fundamental  

- s  audieze cu aten ie povestea, 
- s  re in  ideile principale, personajele i locul unde se desf oar  ac iunea;                                                     
- s  re in  mesajul povestirii; 
 

NOT : Modelul mai sus men ionat s-a aplicat pe fiecare tem  în parte  a acestei forme de activitate 
în educarea limbajului i rezultatele au fost ( .....vezi tabelul). 
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Datele ce au permis evaluarea rezultatelor ob inute de pre colari au fost dobândite prin mai multe 
forme de verificare, metode i procedee, de exemplu: 

 observarea curent  a comportamentului de înv are a grupei; 
 conversa ia; 
 probe orale; 
 studiul produselor activita ii; 
 testele; 
 fi e de evaluare. 

La sfâr itul anului colar situa ia a fost urm toarea: 

 

Povestirea educatoarei 

slab satisf c tor bine Foarte bine 

1 copil 3 copii 2 copii 24 copii 

 

CONCLUZII: 

 1 copil a audiat doar începutul povestirii, dar pe parcurs i-a pierdut r bdarea astfel în fixarea 
povestirii acesta nu a fost capabil s  re in  ideile principale, toate personajele, deci nici mesajul povestirii; 

 3 copii au ob inut calificativul satisf c tor având dificult i de coeren  în exprimare; 
 2 copii au ob inut calificativul bine deoarece pe parcursul povestirii se pierd în am nunte 

nesemnificative, iar unele din ideile principale nu sunt relatate clar; 
 24 copii nu întâmpin  dificult i având o exprimare bun , re in cu u urin  tr s turile personajelor, 

ideile principale i mesajul povestirii. 
 

POVESTIRILE COPIILOR 

REPOVESTIREA 

Repovestirile sunt cel mai u or de realizat, deoarece copii î i concentreaz  aten ia asupra unor pove ti 
sau povestiri din activit ile anterioare, având ca obiectiv principal, consolidarea povestirilor i ca scop 
principal formarea deprinderii copiilor de a expune cursiv i logic povestiri, pove ti sau basme i exercitarea 
vorbirii sub toate aspectele: fonetic, lexical i gramatical  

EVALUAREA REPOVESTIRILOR LA SFÂR IT DE AN COLAR 

SLAB SATISF C TOR BINE FOARTE BINE 

2 COPII 2 COPII 5 COPII 21 COPII 

CONCLUZII: 

Din 30 pre colari de 6-7 ani: 

 2 copii reu esc într-o foarte mic  m sur  s  lege câteva propozi ii, reprezentând un fragment din 
povestiri; 

 2 copii nu au consolidate foarte bine povestirile deoarece au absentat mai mult  vreme de la 
gr dini ; 

 5 copii au format  deprinderea de a expune povestirea dar au unele probleme în cursivitatea ideilor, 
altfel folosesc un limbaj adecvat, corect; 

 21 copii au consolidate i fixate povestirile fiind capabili s  povesteasc  cursiv, corect, coerent 
în elegând mesajul povestirilor, caracterizând corect personajele. 
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POVESTIRILE COPIILOR DUP  ILUSTRA II, POVESTIRI CU ÎNCEPUT DAT, 
POVESTIRILE COPIILOR DUP  MODELUL EDUCATOAREI. 

În compara ie cu repovestirile, copii sunt pu i în situa ia de a- i imagina, de a crea scurte povestiri pe 
baza planului prezentat. 

Aceste povestiri ale copiilor ofer  un bun prilej de stimulare a imagina iei, a gândirii logice, a 
deprinderilor de a povesti o întâmplare dup  un plan dat, dup  ilustra ii, dup  modelul educatoarei. 

La sfâr itul anului colar rezultatele au fost urm toarele: 

POVESTIRILE COPIILOR DUP  ILUSTRA II 

SLAB SATISF C TOR BINE FOARTE BINE 

2 COPII 3 COPII 5 COPII 20 COPII 

 

POVESTIRI CU ÎNCEPUT DAT 

SLAB SATISF C TOR BINE FOARTE BINE 

2 COPII 4 COPII 4 COPII 20 COPII 

 

POVESTIRILE COPIILOR DUP  MODELUL EDUCATOAREI 

SLAB SATISF C TOR BINE FOARTE BINE 

3 COPII 5 COPII 4 COPII 18 COPII 
 

CONCLUZII: 

Din 30 pre colari de 6-7 ani: 

 2 copii au refuzat frecvent s  creeze o poveste, iar atunci când au facut-o modelul de înl n uire a 
propozi iilor i frazelor a fost haotic ; 

 4 copii au încercat s  povesteasc  dup  imagini dar aceasta a constat din propozi ii de genul „ copii 
se joac ”, „feti a a c zut”, „copii o scot din ap ”, etc; timpul de gândire pân  a crea o povestire cu început 
dat a fost mult prea mare, iar înl n uirea logic  a evenimentelor sub nivelul cerut; 

 5 copii au fost capabili s  creeze o poveste dup  un ir de ilustra ii, cu început dat sau dup  modelul 
educatoarei astfel încât exprimarea s  fie bun ; 

 19 copii au creat o serie de povestiri foarte frumoase, povestind corect, coerent, logic, cu mare 
entuziasm, exprimarea având un grad foarte mare de expresivitate. 

La fel am procedat i în evaluarea activit ilor de memorizare, convorbire i joc didactic din cadrul 
activit ilor de educarea comunic rii orale i am ajuns la concluzia c  se întâmpin  cam acelea i probleme 
ca i la povestirile educatoarei i ale copiilor. Majoritatea copiilor la sfâr itul anului colar tiu :-s  se 
exprime corect în propozi ii;    

-s  separe propozi ia în cuvinte; 

-s  despart  cuvintele în silabe; 

-s  recunoasc  sunetul de la începutul, sfâr itul cuvântului; 

-s  alc tuiasc  propozi ii simple i dezvoltate folosind exclama ia i recunoa terea semnului ei, 
precum i a semnului întreb rii la propozi iile interogative; 

- i-au îmbog it i activizat vocabularul cu antonime, omonime, sinonime; 

514



-folosesc pronumele demonstrativ; 

-au format  deprinderea de a folosi corect substantivele la cazurile nominativ, genitiv,dativ i 
acuzativ. 

2. EDUCAREA COMUNIC RII SCRISE 

JOCURI DIDACTICE  ( ELEMENTE DE LIMBAJ CITIT-SCRIS) 

Obiectivele de referin  urm rite vor fii: 

 s  despart  propozi ia în cuvinte: oral 
                                                             grafic 

 s  despart  cuvintele în silabe; 
 s  despart  silabele în sunete; 
 s  asocieze silabele cu litera corespunz toare  

              -sunet ini ial, final; 

              -sunet în interiorul cuvântului oral i grafic 

 s  în eleag  c  tip ritura este purt toare de în eles; 
 s  utilizeze elemente de scris i s  scrie dup  model; 
 s  recunoasc  conven iile limbajului scris: titlu, punctul,litera mare de tipar, semnul întreb rii, 

exclam rii, dialogul; 
 s  manifeste curiozitate pentru informa ia citit  i scris . 

 

Exemple de jocuri didactice desf urate cu grupa de 6-7 ani: 

1. Jocul silabelor; 
2. G se te un cuvânt cu tot atâtea silabe câte silabe are cuvântul dat; 
3. Formeaz  un cuvânt cu silaba dat ; 
4. Reprezint  grafic propozi ia; 
5. Desparte în silabe cuvântul i reprezint -l grafic. 
JOCURI DIDACTICE 

ELEMENTE DE LIMBAJ CITIT- SCRIS 

SLAB SATISF C TOR BINE FOARTE BINE 

3 COPII 2 COPII 5 COPII 20 COPII 
 

CONCLUZII: 

 Despart corect propozi ia în cuvinte; 
 Reprezint  grafic corect num rul de cuvinte din propozi ie; 
 Capabili s  despart  cuvântul în silabe; 
 To i copii reu esc s  în eleag  c  tip ritura este purt toare de în eles; 
 Utilizeaz  corect uneltele de scris; 
 Capabili s  scrie dup  model; 
 Reu esc în timp util s  rezolve sarcinile unei fi e; 
 Excep ie fac un num r de 5 copii care au un ritm lent de lucru, necesitând o munca suplimentar  

cu ace tia. 
În urma acestui experiment am putut observa rezultatele ob inute de fiecare copil dup  ciclul pre colar 

i permite cunoa terea de c tre înv torii care preiau ace ti copii a informa iilor privitoare la: 

 dobândirea premiselor activit ii colare; 
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 daca posed  sau nu principalele deprinderi solicitate de activitatea colar  i dac  este capabil s  
se adapteze cu u urin  sarcinilor i specificului activit ii colare. 

De fapt cu aceste informa ii trebuie s  înceap  orice proces educativ pentru a se putea opera ionaliza 
în continuare procesul pedagogic luând în considerare profilul cel mai real cu putiin  i nu cel standard 
descris teoretic în manualele de psihologie i totu i f r  tendin a de a devansa dimensiunile educa iei 
pre colare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. NEAC U ION; POTOLEA IOAN; RADU ION „Reforma evalu rii în înv mânt” Ministerul 
Înv mântului, Bucure ti 1996 

2. MEYER G; „De ce i cum evalu m?”, Edit.Polirom, Ia i 2000; 
3. PROGRAMA ACTIVIT ILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GR DINI A DE COPII 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- Între online i tradi ional- 

Profesor: tefan Cristina,                                                                
coala Gimnazial  Nicolae B lcescu, loc. Tecuci, jud. Gala i 

     

 

Acest subiect intereseaz  din ce în ce mai mult pe cei de specialitate i în acest sens s-au desf urat 
cercet ri în vederea idenfic rii unei solu ii optime pentru a ob ine rezultate dorite. 

Au fost elaborate nenumarate definitii ale evaluarii, dintre acestea o putem trece in revista pe cea din 
DEX " EVALUÁRE, evalu ri, s. f. Ac iunea de a evalua i rezultatul ei; socoteal , calcul; apreciere, 
pre uire. [Pr.: -lu-a-] – V. evalua."  

Evaluarea didactic  este un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, 
comportamente, performan e, prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de 
,,etalon”. În func ie de aplicabilitate, la nivelul activit ii instructive-educative, evaluarea este conceput  
sub forma urm toarelor ipostaze: evaluarea randamentului colar al elevilor, evaluarea activit ii didactice 
a profesorilor, evaluarea programelor educa ionale, evaluarea institu iilor de înv mânt i evaluarea 
sistemului de înv mânt. 

Evaluare va sluji mai bine obiectivele procesului de înv mânt, dac  va fi integrat  în acest proces 
i nu se va constitui într-o activitate exterioar  lui. În practica colar , controlul i evaluarea nivelului de 

preg tire al elevilor se realizeaz  prin examinarea curent , oral  sau scris , prin lucr rile scrise semestriale. 
Acest sistem de examinare trebuie s  ofere date suficiente fundamentate tiin ific, pentru ridicarea nivelului 
de preg tire al tuturor elevilor.  

În acest scop se impune tot mai mult prezen a în practica colar  a unor tehnici i instrumente a c ror 
prelu ri, utilizare i elaborare, pe baza unor modele, s  fie posibil  nivelul unit ilor colare. Aceste tehnici 
se refer  la evaluarea randamentului colar al elevilor prin teste sau probe de control, elaborate pe baza 
unor criterii riguroase, care s  ofere date mai concludente decât unele informa ii oferite de instrumentele i 
tehnicile tradi ionale de verificare i control ceea ce eviden iaz  caracterul stimulator al evalu rii. Ea nu 
trebuie s -i inhibe pe elevi, ci dimpotriv , s -i încurajeze i s -i stimuleze s  înve e mai bine. 

Dintre cele trei componente ale spiralei educa iei, predare-înv are-evaluare, cea din urm  este 
considert  ,,un subiect sensibil în orice sistem de înv mânt” deoarece efectele ac iunilor evaluative se fac 
sim ite nu numai în interiorul sistemului educa ional, ci i in afara lui, respectiv în plan cultural, social-
politic. 

Evaluarea tradi ional  începe s  piard  teren, asta din cauza sau putem spune, datorit  tehnologiei 
foarte avansate. Dac  înainte elevul tia c  notarea lui se bazeaz  pe r spunsurile pe care le d  la clas , 
exerci iile pe care le lucreaz  la tabl , acum ac iunile sale se pot verifica într-o alt  manier . Dac  vrem s  
ne aliniem noilor standarde, ne document m i descoperim metode care mai de care interesante i u or 
pliabile pe necesit ile i priceperile elevilor. Pot s  m  opresc asupra uneia dintre aceste metode, f când o 
scurt  prezentare a ei. 

Tehnica 3-2-1 

Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evalu rii continue, formative i formatoare, ale c rei func ii 
principale sunt de constatare i de sprijinire continu  a elevilor.” (Oprea, 2006, 268). 
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Este o tehnic  modern  de evaluare care nu vizeaz  sanc ionarea prin not  a rezultatelor elevilor, ci 
constatarea i aprecierea rezultatelor ob inute la finalul unei secven e de instruire sau al unei activit i 
didactice, în scopul amelior rii/îmbun t irii acestora, precum i a demersului care le-a generat.  

Avantajele tehnicii 3-2-1:  

 aprecierea unor rezultate de diverse tipuri (cuno tin e, capacit i, abilit i); 
 con tientizarea achizi iilor ce trebuie realizate la finalul unei secven e de instruire sau a activit ii 

didactice; 
 cultivarea responsabilit ii pentru propria înv are i rezultatele acesteia; 
 implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse;  
 formarea i dezvoltarea competen elor de autoevaluare; 
 formarea i dezvoltarea competen elor metacognitive; 
 asigurarea unui feedback operativ i relevant; 
 egalarea oportun  a procesului de predare-înv are; 
 elaborarea unor programe de recuperare/compensatorii/de dezvoltare, în acord cu nevoile i 

interesele reale ale elevilor etc 

Activitatea din mediul online ne-a f cut s  schimb m maniera prin care furniz m informa ii i test m 
cunostin e. Deprinderea oper rii pe calculator este considerat  un bonus care completeaz  schema perfect  
în atingerea obiectivelor. Sunt o sumedie de platforme pe care le putem folosi i, implicit, evalua elevii, in 
vremuri actuale.  

Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educa iei Na ionale pentru 
lucrul online cu elevii. Aceasta ofer  posibilitatea atât profesorilor, cât i elevilor, s  încarce materiale, s  
posteze diverse anun uri i, special pentru profesori, s  dea note materialelor lucrate de elevi i înc rcate 
aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google pentru to i utilizatorii, precum i de 
activarea licen ei Google.                       
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Despre evaluarea în mediul online... 
 
 

tefan Georgiana 
 
 
 
De-a lungul timpului, educa ia a suferit schimb ri atât în perspectiva con inuturilor educa ionale, cât 

i a genera iilor de copii, care trec prin institu iile de înv mânt pentru a se perfec iona, a se preg ti pentru 
un viitor în lumea actual . Educa ia cap t  noi forme, noi finalit i, pentru a satisface nevoile tot mai 
complexe ale individului, iar odat  cu educa ia, institu iile de înv mânt evoleaz  spre crearea unor 
programe,cât mai competente i complexe pentru a transmite valori educa ionale i pentru a forma individul 
spre o integrare în societate cât mai eficient . 

Înv mântul modern promoveaz  înv area prin colaborare, pune accent pe dezvoltarea gândirii 
critice, utilizeaz  metode moderne care s  conduc  spre progresul educabilului, iar astfel metodele de 
înv mânt bine alese duc spre atingerea obiectivelor lec iei. A instrui (a preda) nu mai înseamn  ast zi a 
oferi informa ii pe care copilul s  le stocheze în memorie, ci înseamn  a-l îndruma spre cunoa tere i spre 
propria lui formare. Ca atare, metodele moderne de predare -înv are sunt cele care favoriveaz  caracterul 
activ – participativ, punând accent pe: 

 stimularea poten ialului creativ i critic al elevului 
 reflectarea din partea elevului asupra propriei identit i, ca subiect al înv rii 
 formarea unei opinii personale 
 dorin a de a înv a prin cooperare, în echip  

Un cadru didactic bun tie s  „lanseze” provoc ri în rândul elevilor s i, tie cum s  organizeze 
desf urarea lec iei, intervenind cu metode cât mai atractive, pentru a le stârni curiozitatea i a le oferi ansa 
celor mici s  pun  în aplicare propriile lor idei. 

Cu toate acestea, declan area pandemiei de Covid -19, a adus cu sine lansarea unei provoc ri, i 
anume aceea de „ coal  online”. Pentru elevi „trecerea în online” era o idee grozav , nu trebuiau s  fac  
altceva decât s  stea în fa a unui monitor i s  asculte profesorul care pred .  

În schimb, pentru cadu didactiv, ideea de online a adus cu sine provoc ri precum: alegerea platformei 
de lucru, modul de organizare (sincron, asincron) , prezentarea materialelor i a metodelor de lucru, 
evaluarea, .a. Evaluarea e în responsabilitatea profesorului, iar pentru asta atât profesorul cât i întreg 
sistemul educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , 
complet  i corect ...totu i cum se putea realiza în online?!  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 
urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea. În ceea ce privesc metodele moderne, nu am nici 
o idee cum s-ar putea face observarea i autoevaluarea în mediul on-line. Pentru referate i proiecte putem 
folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre 
profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora.  

Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) studentul poate filma prezentarea acestora 
i o poate posta on-line de asemenea, dar având în vedere c  lucrez în înv mântul pre colar, cele 

men ionate mai sus, nu se pot realiza neap rat, având o finalitate, deoarece cei mici nu dispun de resursele 
necesare mediului online.  

Pot spune c  „Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate 
înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile 
educatorului.” 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. Stefan Letitia 
Scoala Gimnaziala Radulesti 

 
 
 
Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 

înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im. Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut  i apreciat  

ca cea mai eficient  i de dorit de pân  acum, este înv mântul electronic.  
Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul deînv mânt electronic (sau 

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

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

Mediul online sprijin  abilit ile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea i creativitatea. În 
întreaga lume, universit ile, colegiile i colile trebuie s  î i preg teasc  profesorii pentru schimbare. Pe 
m sur  ce cultura societ ii noastre se schimb  ca r spuns la inova iile tehnologice, institu iile i profesorii 
trebuie s  se adapteze. Oportunit ile de înv are online i utilizarea resurselor educa ionale deschise i a 
altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii i permit utilizarea mai 
eficient  a timpului profesorului. Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  
oportunit ile de înv are fa  în fa  cu oportunit ile de înv are online.  

Gradul în care are loc înv area online i modul în care este integrat  în curriculum pot varia în func ie 
de coli. Strategia de combinare a înv rii online cu instruirea colar  fa  în fa  este util  pentru a adapta 
diversele stiluri de înv are ale cursan ilor i pentru a le permite fiec rui cursant s  studieze în ritmul 
propriu. 

Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 
i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai mai interesant i 

adaptat elevului digital. Astfel, se realizeaz  o personalizare a înv rii. Ast zi, elevii i profesorii 
beneficiaz  de resurse online gratuite i resurse online pl tite. Fiecare elev prefer  resurse diferite în func ie 
de subiectele de interes i de stilul de înv are.  

Profesorii i elevii doresc instrumente de bun  calitate care s  fie gratuite. Pentru a ajuta colegii s  
g seasc  cele mai bune resurse online care s  le u ureze via a, prezint o list  de mai multe link-uri utile 
care ofer  ceea ce au nevoie pentru o lec ie bun . 

 
Înv area prin Internet 
 
Înv area prin Internet poate fi definit  ca o form  de înv mânt în care se prezint  studen ilor un 

con inut de instruire prin Internet. De aceea, condi ia de baz  impus  participan ilor în procesul de înv are 
este posedarea unui calculator i o conexiune la Internet. Situa ia pandemic  are efecte de anvergur  în 
domeniul educa iei i trecerea brusc  a colilor de la clasa tradi ional  la predarea-înv area hibrid  
determin  profesorii s  schimbe abord rile, inclusiv modul în care evalu m cuno tin ele i abilit ile elevii.  
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Metodele tradi ionale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligen ei, cuno tin elor, 
abilit ilor sau efortului. i nu reflect  nici m car abilit ile i preg tirea pentru via a profesional . Situa ia 
actual  este probabil cea mai bun  oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul în care abord m 
evaluarea elevilor a cuno tin elor i a rezultatelor înv rii. Trebuie s  ne gândim la metode de evaluare 
mai adecvate care s  încurajeze reflec ia, înv area i dezvoltarea abilit ilor. Mai jos, discut m diferite 
metode eficiente de evaluare a rezultatelor înv rii elevilor atât online, cât i offline.  

Discu iile online de tip socratic sunt modalit i excelente de evaluare a în elegerii. Este evident c  
utilizarea tehnologiei în s lile de clas  a crescut foarte mult, cu efecte asupra abord rilor de predare-
înv are-evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin 
descoperire, reflec ia i autoreflec ia sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi stimula i în a- i gestiona 
propria înv are i evaluare, provocarea r mânând aceea de a crea o interac iune uman  mai profund  i 
semnificativ  chiar i în demonstrarea însu irii înv rii, a competen elor i abilit ilor dorite. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe 
ori ne vine în minte aceea i imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu 
privirea pierdut  c tre un teanc intimidant de c r i, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 
Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii rezoneaz  
destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus i dezvoltarea 
unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei digitale. 

 
De ce elevii înva  cu pl cere folosind platformele online 
 
Pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e explicative foarte utile, probleme rezolvate în pa i, exerci ii 

cu grade diferite de dificultate i posibilitatea de testare pe no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru 
care tot mai mul i elevi de gimnaziu descoper  eficien a platformelor online de înv are, a a cum este i 
ExamenulTau.ro, de pild . Aceste metode educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la 
clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. Accesând 
produsul educa ional ExamenulTau.ro, adolescen ii g sesc lec ii video sau filme de predare pe care le pot 
urm ri de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp i se pot testa f r  probleme pentru a- i cunoa te exact 
nivelul de cuno tinte fie la Limba Român , fie la Matematic . 

Mai pl cut decât predarea clasic  De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area 
online are câteva beneficii indubitabile. În cazul platformei electronice, informa iile sunt accesibile oricând, 
elevii putând accesa acest produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi 
vizualizate de câte ori este nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc  pentru temele zilnice, fie pentru teze 
sau Evaluarea Na ional . i în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea s - i verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia la Limba Român  sau 
Matematic . Avantaje si dezavantaje ale invatarii online. Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? 
Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia? ...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim 
adesea. Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu 
invatarea prin internet. 

 
Avantaje: 
 
1. Distribuirea rapida a materialelor didactice 
     Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile 

pe care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni 
nu va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

2. Elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 
     Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 
3. Existenta continuturilor multimedia 
     Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care 

intotdeauna au eficientizat invatarea. 
4. Continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
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     Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, 
el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultati. 

5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
     Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual 

sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 
6. Folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 
 
Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, 

ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista 
si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 

 
 Limite i dificult i / Dezavantaje 
 
1. Dificultati in utilizarea tehnologiei 
     Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori 

sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. 
Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

2. Lipsa comunicarii reale/ fizice 
 
Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu mai 

stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne 
robotizeaza! 

 
Concluzii 
 
S-au putut expune cateva idei, insa cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor 

mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o 
motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 

Pot fi numite situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate 
avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita 
informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar 
nu pot fi controlate. 
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Drumul spre o educa ie de calitate 

Prof. tefan Livioara 
coala Gimnazial  Nr. 33 Gala i 

 

 
 “Menirea fireasc  a colii nu e s  dea înv tur , ci s  de tepte cultivând destoinicirile intelectuale 

în inima copilului, trebuin a de a înv a toat  via a”. Nicolae Slavici  
 
Pentru c  s-a dorit ca to i copiii s  beneficieze de educa ie incluziv  de calitate i s  finalizeze cel 

pu in înv mântul obligatoriu, s-au f cut schimb ri în abordarea evalu rilor la nivel na ional. Astfel 
evaluarea elevilor, a cadrelor didactice, a colilor i a sistemului de educa ie au fost privite ca pe o 
oportunitate de a primi feedback i de a interveni, cu scopul de a face ca procesul educa ional s  fie unul 
de o mai bun  calitate. Sistemul de evalu ri i examin ri al României a înregistrat numeroase progrese de 
la ultima Analiz  a educa iei din România, realizat  de OCDE în anul 2000 (OCDE, 2000).  

ara noastr  de ine la momentul actual un organism independent responsabil de evaluarea extern  a 
unit ilor de înv mânt, Agen ia Român  de Asigurare a Calit ii în Înv mântul Preuniversitar 
(ARACIP), i un Centru Na ional de Evaluare i Examinare (CNEE), care ofer  expertiz  tehnic  în 
domeniul test rii elevilor. Acestea au sprijinit i continu  s  sprijine îmbun t irea educa iei, reprezentând 
reale atuuri pentru România, pentru c  ele pun la dispozi ie cuno tin e i analize tehnice i o ampl  
monitorizare a sistemului. 

La nivelul institu iei se realizeaz  autoevaluarea, în vederea identific rii ariilor de îmbun t ire. 
Aceast  autoevaluare institu ional  este punctul de plecare în evaluarea extern . Dovada c  evaluarea 
intern  este f cut  realist, este m surat  în gradul de coinciden  cu evaluarea extern . Scopul evalu rii 
interne (autoevalu rii) este îmbun t irea rezultatelor elevilor. 

România a adoptat un nou curriculum care este bazat pe cele opt competen e cheie pentru înv area 
pe tot parcursul vie i din cadrul de referin  al UE. Acesta urm re te dezvoltarea competen elor elevilor în 
vederea ob inerii unui loc de munc  i a bun st rii personale într-o economie modern  (ISE, 2015). O 
abordare realizat  de multe alte state, care reflect  o schimbare semnificativ  în modul de a privi înv area 
i evaluarea. Noul curriculum, orientat c tre înv area centrat  pe elev i pe dezvoltarea competen elor 

cheie, reflect  Legea educa iei din 2011. Aceasta are o viziune incluziv , conform c reia evaluarea sus ine 
abordarea mai individualizat  a procesului de înv are al elevilor i to i elevii beneficiaz  de o educa ie de 
calitate. Astfel se realizeaz  o transformare mai profund  a ceea ce se valorizeaz  i se pred  la clas  în 
România. Valorile cognitive acumulate constituie unul dintre elementele de referin  în evaluare. În mod 
tradi ional conta foarte mult cantitatea acestora, ast zi se dovedesc tot mai relevante calitatea cuno tin elor, 
poten ialitatea lor de a genera noi cuno tin e i valori. 

Modalitatea de evaluare extern  sumativ  a competen elor dobândite pe parcursul înv mântului 
gimnazial se face prin Evaluarea Na ional  pentru elevii clasei a VIII-a. Examenul se desfa oar , anual, 
într-o singur  sesiune. Atât candida ii proveni i din înv mântul de stat, cât i cei din înv mântul 
particular au dreptul sa sus in  examenul f r  tax . 

Preg tirea examenelor au început s  se fac  din timp, formându-se grupuri de profesori pe discipline 
care stabilesc obiective de evaluare, con inuturi, matrice de specifica ii, tipuri de itemi.Toate acestea pentru 
a elabora testele pentru examen. Se public  modele i se fac pretest ri i simul ri. În urma examenului se 
fac analize i se public  rapoarte. Procesul este unul transparent pentru to i actorii împlica i cât i pentru 
publicul larg. De aceast  transparen  vorbim i în cazul acord rii notelor colare în gimnaziu i liceu, prin 
introducerea unui sistem unitar de criterii. Elaborarea criteriilor de acordare  a notelor se g se te în rela ie 
direct  cu curriculum-ul i se realizeaz  prin intermediul   
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Alte  demersuri pozitive de a crea practici mai formative, centrate pe feedback i autoreflec ie, sunt 
reprezentate de introducerea evalu rilor în scopul diagnozei la clasele a II-a i a VI-a , a mentorilor care 
ofer  sprijin noilor cadre didactice i a autoevalu rii colilor.  

S-au desf urat stagii de formare cu profesorii, seminarii cu speciali tii i s-au publicat ghiduri în 
sprijinul cadrelor didactice. 

Cadrul general privind evalu rile i examin rile nu este unul pe deplin realist, nu se aliniaz  perfect 
la aspira iile referitoare la un sistem mai centrat pe elevi i competen e, în care examinarea permite 
dezvoltarea înv rii. Sistemul de evaluare este înc  axat pe ierarhizarea elevilor i penalizarea acestora în 
cazul în care nu ating standardul impus, în detrimentul cre terii rolului evalu rii în înv are i 
autocunoa tere care s-ar putea ob ine prin primirea unui feedback concret i constructiv. Evalu rile i 
autoevaluarea colii sunt înc  slab dezvoltate, iar mentoratul exist  în mare parte, doar teoretic.  

Recunoa terea progreselor ob inute a venit al turi de identificarea unor decalaje i disfunc ionalit i 
din sistem. În acest sens Ministerul Educa iei Na ionale a decis s  le remedieze i a dezvoltat „Planul de 
ac iuni consolidat privind evalu rile i examin rile în România” cu sprijinul UNICEF. Prin intermediul 
acestui plan se urm re te  o evaluare  axat  pe înv are, în cazul elevilor, în privin a personalului didactic, 
asigurarea unei evalu ri care s  le sus in  mai bine dezvoltarea lor profesional , iar pentru coli , o trecere 
de la conformare la dezvoltare. În ceea ce prive te sistemul de educa ie, se dore te o valorificare adecvat  
a informa iilor în scopul îmbun t irii sistemului. 

Înt rirea competen elor de evaluare formativ  ale profesorilor, dezvoltarea capacit i colilor de a 
realiza îmbun t iri i crearea unei culturi caracterizate prin feedback constructiv i îndrumare pozitiv  sunt 
printre cele mai eficiente moduri prin care România poate investi resurse suplimentare în îmbun t irea 
procesului de înv are. Realizarea unui sistem în care evaluarea sus ine înv area, depinde de competen ele 
de evaluare ale cadrelor didactice. Sistemul de formare continu  a cadrelor didactice încearc  s  se adapteze 
la nevoile de formare de competen e i abilit i de evaluare de competen e, utilizare a feedback-ului, 
construire de planuri individuale de înv are pentru elevi, implementare a autoevalu rii la clas , promovare 
i premiere a progresului. 

Scopul principal al evalu rilor realizate la diverse niveluri îl constituie îmbun t irea calit ii 
sistemului i a procesului de educa ie i formare profesional . Procesul de evaluare are i o dimensiune 
important  de sprijin - fiind considerat ca principala modalitate de a identifica problemele existente i de a 
planifica i duce la îndeplinire m suri de corec ie , aplicate atât la nivelul unit ilor i institu iilor de 
înv mânt, cât i la nivel local i na ional. Pentru a deveni baza politicilor educa ionale promovate la 
diverse niveluri, toate procesele de evaluare se materializeaz  prin rapoarte prezentând detalii asupra 
fiec rui aspect evaluat. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Profesor pentru înv mânt primar, STEFAN MARILENA 
COALA GIMNAZIAL  ,,GEORGE POBORAN„ Slatina 

 
 
 
 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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ROLUL METODELOR DE EVALUARE                                                  
ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 

Educatoare tef nel Carmen Mihaela 
coala Gimnazial  nr. 1 B lu eni 

 

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, 
competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. Metodele de evaluare au frecven e 
de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul c  cele care se întâlnesc mai des în programul colar sunt 
i cele mai folositoare motiv rii i sus inerii înv rii educa ilor. Se pune a adar problema modului în care 

cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 
În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 

rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – înv are – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât 
s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are.  

Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exact  i conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fi e, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validit ii, a relevan ei, a fidelit ii demersului evaluativ.În efortul de 
determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, cadrele didactice au la dispozi ie un 
arsenal de metode i instrumente de evaluare.  

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

Instrumentul de evaluare reprezint  un element constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul 
ia la cuno tin  sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i 
demersul ini iat pentru a atinge scopul propus". Metodele de evaluare au frecven e de utilizare variabile; 
aceasta nu presupune faptul c  cele care se întâlnesc mai des în programul colar sunt i cele mai folositoare 
motiv rii i sus inerii înv rii educa ilor. Se pune a adar problema modului în care cadrele didactice aleg 
una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Privit  din aceast  perspectiv , evaluarea ar trebui s  reprezinte ”nu doar un mod de control al 
cantit ii de informa ii/cuno tin e memorate de elev, ci mai ales un criteriu de reorientare curricular , de 
regândire a metodelor, a obiectivelor, a programului de înv are al elevului.”1 
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Evaluarea online –                                                                      

o mare provocare a înv mântului actual 

prof. înv. primar Lumini a tef nel 
Colegiul Na ional ,,Mihai Eminescu” Suceava 

 
Vremurile actuale ne-au f cut pe mul i dintre noi s  ne restructur m total modul de abordare a 

procesului de predare-înv are-evaluare. Câ i dintre noi, cu zeci de ani de experien  didactic , s-ar fi gândit 
la predarea online, la evolu ia spectaculoas  a mijloacelor tehnice, a platformelor de înv are, a 
instrumentelor digitale care s  faciliteze activitatea de predare a cadrului didactic, cea de înv re a elevilor 
i nu în ultimul rând, componenta de feed-back, evaluarea. 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, având rolul de reglare, 
optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. În present, ea trebuie s  dep easc  nivelul 
tradi ional de ierarhizare, de clasificare a elevilor i de verificare a cuno tin elor. 

În clasa virtual  putem evalua din multiple perspective, adic  putem evalua înv area (evaluare 
sumativ ), evalua pentru îmbun t irea înv rii (evaluare formativ ) i evalua ca modalitate de înv are 
(reflec ie asupra propriei înv ri). 

Evaluarea implic  metode i instrumente specifice: 
A. Evaluarea formativ  permite un feedback rapid i are ca scop monitorizarea înv rii elevilor 

oferind acestora cadrul pentru a remedia lacunele sau a dep i situa iile problematice imediat dup  apari ia 
acestora. În înv area online, prin aplica ii specifice pentru evaluarea formativ , profesorul beneficiaz  de 
o conexiune invers  imediat , putând planifica o interven ie rapid . Este important ca profesorul s  utilizeze 
un num r adecvat de instrumente, recomandat fiind 5-6 pentru o disciplin  pe semestru (suficient de multe 
pentru ca evaluarea s  nu devin  plictisitoare, dar i suficient de pu ine pentru a nu deruta elevii i a-i focusa 
asupra instrumentelor digitale i nu asupra activit ii de evaluare efective). Important este ca instrumentele 
s  se potriveasc  scopului i s  fie adecvate vârstei i con inutului, respectiv abilit ilor pe care dorim s  le 
verific m.  

Astfel: 
a) verificarea în elegerii con inuturilor predate se poate realiza facil prin aplicarea de quizz-uri prin 

aplica iile Quizlet, Google Forms, Kahoot, Quizizz, Socrativ, Wordwall, etc.  
b) înv area ghidat  prin video poate fi realizat  prin aplica iile Chatter Pix, EdPuzzle, YouTube, Ed-

Ted, Nearpod.  
c) pentru subiecte de discu ii, înregistrarea de explica ii, feed-back pentru produsele elevilor pot fi 

utilizate aplica iile Flipgrid, Padlet, Seesaw, iar pentru sondaje de feed-back Mentimeter. 
d) urm rirea progresului elevilor dovedit prin înc rcarea diverselor piese de portofoliu se poate realiza 

prin aplica iile Book Creator, Google Sites, Story Jumper, etc. 
c) un mod util de evaluare în activit ile sincrone pot fi i conversa iile cu elevii, chiar dac  acestea 

au loc în mediul online. 
B. Evaluarea sumativ  trebuie s  reflecte gradul de în elegere i aplicare a no iunilor studiate, 

respectiv formarea competen elor vizate, pentru o unitate de înv are. În cazul educa iei la distan  (online) 
este recomandat s  utiliz m în afar  de metode i instrumente de evaluare sumativ  tradi ionale, aplica ii i 
instrumente online care s  poten eze la maxim facilit ile oferite de mediul digital.  

a) Testele online pot evalua cuno tin ele dobândite de elevi în procesul didactic desf urat online, 
offline sau mixt. În general, platformele de e-learning au integrate i instrumente de testare, care prezint  
urm toarele avantaje: posibilitatea de administrare multipl , evaluare dinamic  i personalizat , notare 
imediat , oferind elevilor feedback în timp util. 
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Pentru un feedback personalizat i prompt administrat elevilor, testele pot fi acompaniate cu evalu ri 
orale personalizate oferite pe Skype, GoogleMeet, Flipgrid, etc. 

Testele online clasice pot fi înlocuite prin utilizarea unor aplica ii de testare bazate pe video (prin 
utilizarea aplica iei online Edpuzzle). 

b) Proiectele individuale sau de grup (prezent ri, postere, infografice, video, etc.) pot fi realizate în 
activitatea didactic  online, inând cont de varietatea de instrumente digitale colaborative, interactive sau 
de crea ie existente. Proiectul poate fi dezvoltat în jurul unui subiect de cercetare sau poate duce la 
rezolvarea unei probleme din via a real , elevii proiectând solu ii în mod creativ pe baza a ceea ce au înv at. 
Este recomandat s  se planifice activitatea, s  se lase timp de cercetare pe web, s  se verifice progresul 
proiectului i s  se proiecteze i activit i de reflec ie asupra înv rii. Proiectul presupune realizarea de 
prezent ri, postere digitale, infografice, videoclipuri, colaje, benzi desenate, etc. 

O alt  posibilitate sunt proiectele colaborative (cu roluri atribuite), astfel încât fiecare dintre elevi s  
aib  responsabilit i clar definite, individuale (proiecte de tip puzzle). 

c) E-portofoliul este un instrument deosebit de util pentru înv area la distan , fiind o colec ie de 
dovezi ale înv rii, în format digital. E-portofoliul poate fi utilizat atât pentru evaluarea sumativ , cât i în 
cea formativ , putându-se verifica progresul elevilor oricând. 

E-portofoliile au roluri multiple, ele putând fi privite ca un spa iu de stocare a produselor activit ii, 
un spa iu de lucru în care elevii creeaz  con inut digital, un produs al înv rii asupra c ruia elevii pot 
reflecta. Deci, portofoliul se poate transforma din portofoliu de înv are, în portofoliu de evaluare i în final 
chiar i portofoliu de prezentare. 

Ca instrumente digitale, men ion m c  se pot crea portofolii pe platforma de e-learning utilizat  la 
clas , pe platforme dedicate sau utilizând diverse aplica ii online (blog, site, panouri virtuale, aplica ii 
pentru prezent ri, etc.). 

C. Autoevaluarea este o metod  deosebit de util  în înv area online, deoarece profesorul nu este 
prezent fizic i nu vede, în cele mai multe situa ii, modul în care elevul înva  (ca în clasa tradi ional ). 
Pentru autoevaluare, putem utiliza chestionare simple, realizate cu Google Forms sau eseuri mai ample 
bazate pe grille de autoevaluare. Metoda este un bun prilej în care profesorul poate educa integritatea i 
onestitatea elevilor, având i posibilitatea de a recompensa evaluarea.  

 
În final, amintim i alte alternative la metodele de evaluare tradi ionale i moderne ce pot fi utilizate 

în evaluarea înv rii la distan : 
Jocurile online (axate pe con inutul predat) se bazeaz  pe secven e în care elevii trebuie s  gândeasc  

cu voce tare, s  explice deciziile i ra ionamentul care a stat la baza acestora, fiind utile pentru evaluarea 
competen elor i identificarea modului de gândire al elevului. 

Gamificarea se poate utiliza în evaluarea sumativ , utilizând în locul clasicelor e-teste, aplica ii pentru 
vân toarea de comori, cum ar fi de exemplu Goosechase (https://www.goosechase.com/). Utilizând 
aplica ia, elevii pot face fotografii, videoclipuri, rezolva puzzle-uri, s  eticheteze diverse loca ii pe baza de 
GPS, ei concurând individual sau în echipe pentru a câ tiga puncte în diversele misiuni (proiectate de 
profesor) pe care le îndeplinesc. Aceste puncte se transform  în final în note acordate individual sau întregii 
echipe. 

Examenele cu acces deschis la resurse (open-book) permit elevilor s  acceseze manualul sau alte 
resurse în care g sesc con inutul tiin ific pe baza c ruia profesorul, prin cerin e adecvat formulate, 
evalueaz  abilit i de ordin superior cum ar fi: aplicare, analiz , evaluare sau creare de con inut. 

Realizarea unui rezumat text, audio sau video pentru un con inut dat urm re te ierarhizarea 
conceptelor, conexiunile dintre acestea, etc. 

Realizarea unui produs digital (videoclip, infografic, prezentare interactiv , album foto, nuvel  
grafic , e-book, un joc online) sau chiar analiza unui produs multimedia în corela ie cu con inutul predat 
permite evaluarea unor abilit i intelectuale i digitale complexe. 

De remarcat c  evaluarea în mediul online sau mixt presupune accesul, utilizarea i evaluarea unor 
instrumente i resurse digitale diversificate, profesorul fiind cel care trebuie s  selecteze din varietatea de 
instrumente accesibile pe cele mai adecvate pentru fiecare situa ie de evaluare în parte. Selec ia 
instrumentelor de evaluare, a aplica iilor online utilizate pentru evaluare ar trebui s  se potriveasc  scopului, 
s  fie adecvate vârstei elevului i pliate con inutului vizat, respectiv abilit ilor dezvoltate. 
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Se poate spune c  evaluarea digital  poate s  ofere oportunit i imense de îmbun t ire a experien elor 
de evaluare i totodat  poate duce la dezvoltarea unor modalit i de evaluare relevante, pliate la nevoile 
societ ii de ast zi. 
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EVALUAREA ONLINE -                                                               
AVANTAJE I DEZAVANTAJE 

Înv. tef nic  Andreea                                                                  
coala Gimnazial  Alexandru Vlahu  Ia i 

 

 
Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 

ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
cumulativ . 

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

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s  înt reasc  i s  
sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume spre acumularea de cât mai multe cuno tinte i spre 
activitatea de înv are. 

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

n contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au f cut eforturi fantastice s  nu piard  
leg tura cu elevii, s  nu r mân  în urm , s -i in  conecta i la via a colar . La rândul lor, mul i p rin i s-
au trezit cu copiii acas , fiind nevoi i s  lucreze i ei de acas , s  împart  camerele, laptopurile, timpul i 
energia mental . i vorbesc aici de situa ia fericit , a celor care nu i-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care s  le împart , au curent i internet. Nu to i am fost eroi, am mai dat-o i în bar  câteodat , 
important este c  dup  ce ne-am dezmeticit, s  accept m c  nu putem controla toate lucrurile i s  vedem 
ce putem face, fiecare în situa ia lui, ca s  mearg  lucrurile mai bine, m car în aria noastr  de influen . 

n ceea ce priveste evaluarea online, se schimb , evident, faptul c  nu mai exist  interac iunea 
nemijlocit  i asta influen eaz  toate procesele de înv are, nu doar modul în care facem evaluare formativ . 
Unul dintre factorii care influen eaz  semnificativ înv area este rela ie pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii.  

Elevii înva  mai bine dac  au o rela ie bun  cu profesorii lor, exist  studii clare care arat  acest lucru. 
Acum profesorii trebuie s  se bazeze în mare m sur  pe rela ia pe care au stabilit-o deja cu elevii i s  aib  
grij  s  nu o piard . Sunt profesori care nu au luat deloc leg tura cu elevii sau au f cut-o prin intermediul 
p rin ilor. În afar  de aspectele legate strict de eficien a unei astfel de abord ri pentru eficien a pred rii 
materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel de rela ie cu elevii.  

Revenind la evaluarea formativ , poate c  ea devine cu atât mai important  în condi iile înv rii 
online, pentru c  ajut  la p strarea unei rela ii constante cu elevii, ne ajut  s  tim în permanen  în ce ape 
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se scald . Ca orice rela ie, dac  nu o hr ne ti consecvent, se atrofiaz  i dispare, iar apoi este mult, mult 
mai greu de restabilit. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examina i, etc 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 

Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 
doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oar  a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 

 Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  
- între online i tradi ional 

Prof. de Art  plastic - Grafic , Stefaniu Stelu a                                             
Lic. De Arte ,,M. Sterian,, Buz u 

 

 

Evaluarea din înv mântul preuniversitar este procesul prin care se delimiteaz  i se ob in informa ii 
utile, cu scopul de a lua anumite decizii ulterioare. Aceste decizii pot avea în vedere i eventuale planuri de 
remediere acolo unde este cazul. Evaluarea trebuie conceput  nu doar ca un control al cuno tin elor, ci i 
ca o cale de perfec ionare. 

În func ie de forma în care se exprim  elevul, în cadrul unui liceu voca ional, metodele de evaluare 
pot fi tradi ionale, metode folosite cel mai des în înv mântul preuniversitar i acestea sunt probele orale, 
probele scrise, probele practice i testul docimologic. 

Verificarea oral , cea mai utilizat  în sistemul românesc de înv mânt, se realizeaz  printr-o 
conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i calit ii procesului de instruire, prin întreb ri, sau sarcini de 
lucru care solicit  r spunsuri orale. Aceasta are un caracter interactiv, astfel se solicit  abilit ile de 
comunicare ale elevilor, asigur  un feed-back imediat, ofer  posibilitatea de a clarifica, de a corecta imediat 
eventualele gre eli ale elevului, acesta având o mai mare libertate de a se argumenta.  

Verificarea scris , în cazul ,,Istoriei Artelor plastice i arhitecturii,, reprezint , de asemenea o metod  
tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de 
suporturi scrise: lucr ri de control, teze, referate, eseuri. 

Verificarea practic , în cadrul disciplinelor Artelor Vizuale, permite identificarea capacit ilor de 
aplicare a cuno tin elor dobândite, a unor deprinderi i priceperi practice-motrice. Probele practice pot fi 
variate, de la realizarea unei desen pe baza unei naturi statice, construirea unei machete în cadrul orelor de 
Arhitectur , realizarea unor compozi ii cu anumite teme ce dezvolt  creativitatea i imagina ia elevului, 
turul galeriei concretizat printr-o expozi ie la nivelul colii, sau la nivel de comunitate,  etc. Probele practice 
reflect  cel mai bine ceea ce tiu elevii s  fac , demonstrând exact cuno tin ele celor înv ate, motivând 
elevii pentru a înv a, pentru a se documenta i exersa în continuare.  

Verificarea în mediul online este un tip de evaluare din procesul de înv are care se desf oar  în 
mediul online. În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Astfel aceasta este puternic 
influen at  de tehnologie i din acest motiv se impune un efort suplimentar pentru a se crea un bagaj 
complex de resurse pentru a fi transmis digital. 

Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii i apoi elevii. La prima interac iune cu 
educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  anumite platforme educa ionale, precum i 
ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru disciplina i grupul int . Exemple de platforme i aplica ii 
educa ionale în sistemul de înv mânt online pot fi GOOGLE FORMS, GOOGLE MEET, ADSERVIO, 
KAHOOT!, QUIZIZZ. 

Ca metode de evaluare alternative i complemenatare în mediul online pot fi portofoliul, proiectul, 
referatul, studiul de caz, investiga ia i autoevaluarea. 

Este important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare s  fie interesante, captivante pentru a 
schimba rigiditatea evalu rii. 
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Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate imediate ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul 
lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a 
corecta manual documentele i de a împ rt i rezultatele. Astfel se reduc i costurile pentru imprimarea 
materialelor.  

Îns  pe lâng  avantajele evalu rii online, dezavantajele pot fi destul de problematice, deoarece 
evaluarea online reduce capacitatea de exprimare verbal  a elevului, pentru comunicarea interuman , lipsa 
de socializare poate duce la anumite comportamente violente i depresive între elevi, ace tia trebuie sa fie 
extrem de motiva i pentru a participa la orele online, apar probleme legate de tehnologie în special în 
mediile defavorizate, etc. 

534



 

 

Evaluarea în înv mântul preuniversitar, între online i tradi ional - 
Abord ri în mediul pre colar 

 
 
 

Prof. înv. pre colar Stefanovici - Acs nte Silvana - Elena 
Gr dini a P. P. „Dumbrava Minunat ” Re i a 

 
  

 
Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt. Evaluarea colar  este 

perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, 
eficientizare a activit ilor de predare-înv are. Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a 
procesului de înv mânt, evaluarea face parte integrant  dintr-un tot, nu trebuie tratat  izolat, ci în strâns  
corela ie cu celelalte activit i prin care se realizeaz  procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. 

 
Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 
- culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
- controlul asupra activit ii desf urate 
- stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup  
- descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
- anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 

instruire 
 
Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
- îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
- s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
- îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
- contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 

contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 
Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic .   
La nivelul pre colar, cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt evaluarea ini ial , continu  i 

final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. Evaluarea ini ial  trebuie considerat  ca o component  a unui sistem ce cuprinde, al turi de 
aceasta, i o etap  anterioar , precum i una viitoare. Aceast  form  de evaluare determin  o anumit  
planificare a secven elor de înv are pentru a aprecia viitoarele progrese ale pre colarilor, dar i pentru a 
permite educatoarei s - i evalueze strategia didactic  folosit . 

Evaluarea continu , cunoscut  i sub denumirea de evaluare formativ  sau de progres, se aplic  pe 
tot parcursul desf ur rii procesului de înv mânt, realizându-se prin verific ri sistematice. Evaluarea 
formativ  are un rol central în procesul de înv are, transformând ac iunea de evaluare dintr-un proces 
constatativ într-unul diagnostic, de sus inere a înv rii 
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Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli 
sau a confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, 
provenite din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. 
Evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbrac , trebuie s  respecte anumite norme pedagogice: s  

fie echitabil , s  exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, s  fie motivant , s  utilizeze 
mijloacele adecvate, s  nu fie stresant  pentru pre colari, s  fie complet , s  fie baza regl rii continue a 
procesului de înv mânt, s  se realizeze prin diferite procedee. 

Declararea pandemiei de Covid-19 a luat pe nepreg tite întreg sistemul de înv mânt din România, 
punând cadrele didactice, p rin ii i copiii în fa a unei situa ii nemaiîntâlnite, iar întrebarea dac  tehnologia 
ar trebui utilizat  în educa ie, a fost înlocuit  de „cum” ar trebui utilizat . 

Scenariul ro u a presupus „evacuarea” pre colarilor din gr dini e i mutarea acestora în mediul 
online. La nivel pre colar, acest tip de scenariu se realizeaz  cu dificult i i doar cu o mare implicare din 
parte p rin ilor în vederea transmiterii informa iilor, acord rii de sprijin i încurajare. 

Pentru cadrul didactic, provocarea a fost dat  de crearea unui mediu de înv are care s  includ  i s  
se sprijine pe tehnologie, favorizând în acela i timp educa ia individualizat , care ine cont de numeroase 
alte provoc ri i caracteristici, evaluarea fiind cu atât mai greu de proiectat i sus inut.  

În proiectarea evalu rii au venit în ajutor foarte multe resurse online, iar cancelaria s-a mutat în mediul 
virtual, unde fiecare profesor a împ rt it resursele descoperite. Ân înv mântul pre colar, datorit  
implic rii p rin ilor în activitate, evaluarea obiectiv  a tuturor copiilor s-a realizat la reîntoarcerea în mediul 
colar fizic, la unii copii existând câteva discrepan e între evaluarea în mediul fizic fa  de mediul online.  
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Metode, tehnici i strategii                                                               
aplicate pentru realizarea evalu rii online 

 

Profesor înv mânt primar, tefur  Anna 
coala Gimnazial  ,,Miron Costin” Suceava 

 
 
 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex care urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor 

dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare 
actului didactic. 

 Rolul evalu rii depinde în cea mai mare parte de m iestriea cadrului didactic în alegerea, utilizarea 
metodelor i procedeelor de evaluare, în integrarea strategiilor de evaluare în procesul didactic. Acestea 
ofer  posibilitatea unei evalu ri complexe, sensibile la diferen ele individuale dintre elevi. 

Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul online este un proces de inovare sistematic  
i competent  a practicilor tradi ionale.  

Activitatea online este o form  de organizare a procesului didactic ce implic  înlocuirea orelor de 
predare-înv are-evaluare, care presupun prezen a fizic  a elevilor în sala de clas , cu activit i de studiu 
individual i activit i didactice în sistem online.  

Evaluarea poate fi: formativ  (chestionarele, sarcinile, întreb rile, discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor) sau sumativ  (eseurile i 
testele finale date la sfâr itul unui proiect, unei unit i de înv are, unui semestru sau a unui an colar). 

Evaluarea online poate fi realizat  sub mai multe forme: teme scrise, participarea la discu ii online, 
întreb ri online, portofolii sau teste online.  

 
Pot fi folosite urm toarele instrumente/ aplica ii în realizarea evalu rii online:  
 

 Quizlet- o aplica ie cu ajutorul c reia se pot crea teste prin accesarea adresei quizlet.com pentru 
crearea  a opt teste; 

 Quizizz - o aplica ie de evaluare a cuno tin elor care poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  
sau computer i presupune prezen a unor avatare amuzante, tabele, teme, muzic , meme-uri; 

 Wordwall - o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc;  

 LearningApps- o platform  unde se pot crea activit i interactive, fi e de lucru, teste etc. , prin 
accesarea adresei learningapps.org; 

 Google Classroom- o platform  pe care se pot accesa discu ii cu elevii pe Meet sau chat; se poate 
face corectarea  temelor, oferirea de feedback direct fiec rui elev i evaluarea probelor orale; 

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

 Google Forms- permite conceperea unor formulare care  pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Elevii pot afla 
imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu; 

 Kahoot – o aplica ie  prin care elevii devin „profesori” i pot construi ei în i i itemi de teste; 
 Wordwall –o aplica ie cu  mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare. 

 
Testarea online poate fi utilizat  în vederea realiz rii diferitelor activit i didactice de evaluare sau 

autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback operativ, 
comunicarea cu elevii. 
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Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . Diferen a const  în 
contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele de colectare i 
administrare. 

 
În aplicarea eval rilor  online se constat  unele avantajele i dezavantajele. 
 
Avantaje:  
 înva  unii de la al ii; 
 acoper  mai bine materia studiat , motivând elevul s  studieze individual; 
 formarea i dezvoltarea competen elor IT; 
 permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în doar câteva 

minute i o monitorizare rapid  a progresului unui num r mare de elevi; 
  utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i r spunsurilor care pot preveni copierile la 

evalu ri;  
 includerea unui num r mare de diverse tipuri de întreb ri într-un test, adaptate la nivelul elevilor – 

u or, mediu, greu, cu rapiditate în interpretare;  
 utilizarea telefonului mobil în cadrul procesului educa ional;  

 
Dezavantaje:  
 costuri ridicate în faza ini ial ;  
 limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere;  
 necesit  cuno tin e suplimentare în zona de informatic ;  
 unii elevi atribuie  r spunsuri la întâmplare; 
 imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul testelor create de c tre al i autori. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- Între online i tradi ional - 

p. î. p. Stegaru Ana-Maria                                                               
coala Gimnazial  nr. 1, loc. Independen a 

 
Motto:  ,,Atâta timp cât instruc ia i educa ia vor necesita contact direct între om i om, examenul i 

notarea, aprecierea la un nivel înalt i individual nu se vor putea efectua decât printr-un dialog direct i 
uman între examinator i examinat.” Vasile Pavelcu  

 
Exist  diverse modalit i i puncte de vedere în ceea ce prive te problema evalu rii colare. Statutul 

complex i func iile multiple pe care evaluarea le are în procesul de înv mânt, în sistemul educativ, în 
rela ia dintre coal  i societate, dar i în destinele individuale ale elevilor i profesorilor, fac ca oricare 
abordare unilateral  i simplist  s  fie total nepotrivit . Ca ac iune integrat  procesului de înv mânt, 
evaluarea este în primul rând o ac iune pedagogic , având func ii formative i implicând obiective, metode, 
tehnici i mijloace specifice ac iunii educative, a a încât punctul de vedere pedagogic nu trebuie s  lipseasc  
din nicio analiz  asupra evalu rii. 

Pe scena lumii, apar îns  valuri din ce în ce mai mari de tineri con tien i de faptul c  coala tradi ional  
nu-i mai ajut  atât cât ar dori, c  acest tip de institu ie trebuie s  lase locul unei coli moderne, care s -i 
preg teasc , într-adev r, pentru o societate aflat  în continu  schimbare. Noile genera ii sunt, acum, 
capabile s  utilizeze, f r  rezerve, toate tehnologiile i instrumentele de ultim  or , cerând schimbare, 
cerând un înv mânt deschis, flexibil, care s  pun  în centrul aten iei elevul. 

i iat -ne cum, c ut m modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare 
în evaluare, împin i de la spate i de nevoia de a ne putea desf ura activitatea i în aceste situa ii dificile 
impuse de pandemie. 

S  enumer m deci câteva dintre cele mai folosite instrumente online: 

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

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

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

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
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Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune îns  c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m 
s  explora i i s  permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea func ional  a copilului cu surdocecitate/                                          
deficien  senzorial  multipl  în coala special  

 

Sterea Genoveva Dorina                                                                 
coala Profesional  Special  „Emil Gârleanu”, Gala i 

 
 

Evaluarea este atipic , diferit  de evaluarea din coala de mas , ea este func ional  i se bazeaz  pe 
observarea comportamentului copilului în situa ii structurate i mai pu in structurate. Este recomandabil s  
se observe un comportament de mai multe ori, în mai multe situa ii.. 

Evaluarea poten ialului func ional necesit  cuno tin e, experien  i empatie, iar diagnosticul de 
dizabilitate mintal  nu ar trebui s  se pun  unui copil cu DSM mai mic de 30 de luni i care nu a fost inclus 
într-un program de interven ie timpurie. 

Evaluarea func ion rii reale a copilului implic  necesitatea de a analiza activit ile din punct de 
vedere al informa iei accesibile copilului cu dizabilitate senzorial  multipl , mai ales în ceea ce prive te 
vederea i auzul func ional, deoarece copilul ar putea utiliza un singur input senzorial într-un anumit 
moment, f r  a integra informa iile de la celelalte sim uri. Se vor nota to i stimuli senzoriali la care copilul 
reac ioneaz  negativ, care produc st ri de disconfort sau agita ie i vor fi descrise comportamentele 
copilului. 

Evaluarea nivelului actual al func iei vizuale este necesar pentru a selecta cele mai eficiente activit i, 
echipamente i materiale. Este necesar  consultarea rapoartelor oftalmologului, a fi elor medicale. 

Evaluarea restantului vizual la copilului de vârst  mic  este dificil , pentru c  de multe ori reac iile 
copilului la stimuli vizuali difer . De i de multe ori se pune diagnosticul de cecitate, mul i copii cu DSM 
au un restant vizual,restant care poate fi stimulat. 

În evaluarea vederii se vor urm ri aspectele urm toare: prezen a sau absen a reflexelor; abilitatea de 
a fixa vizual; capacitatea de a urm ri un obiect în mi care; capacitatea de a- i  muta privirea de la un obiect 
la altul;vederea de aproape;vederea la distan ; vederea central ; vederea periferic ; sensibilitatea 
cromatic ; sensibilitatea de contrast;eviden a  convergen ei i acomod rii;activitatea oculo-motric . 

Se vor observa i nota stimulul la care r spunde copilul (culoarea, m rimea, contrastul), distan a la 
care este prezentat stimulul, pozi ia, în l imea, direc ia, nivelul de intensitate a luminii. Se pot utiliza fi e 
de evaluare a comportamentului vizual pentru a structura observa ia.  

Înainte de evaluarea func ional  a auzului este important s  se cunoasc  tipul pierderii de auz, gradul 
pierderii de auz, i dac  copilul este protezat corect. Audiograma este reperul de la care se va porni în 
evaluare. 

Copiii cu DSM de multe ori nu beneficiaz  de protezare auditiv  de i au restant auditiv care poate fi 
stimulat, pentru c  diagnosticul medical ini ial i-a încadrat în alte grupe ca cecitate sau pierdere de auz 
profund . În evaluarea auzului func ional se vor urm ri aspectele: con tientizarea prezen ei sunetului, 
r spuns la sunet, localizarea sursei sonore, recunoa terea sunetului, în elegerea sunetului, reproducerea 
sunetului. 
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În momentul în care un copil reac ioneaz  la sunet se noteaz  care sunt propriet ile acestui sunet 
intensitatea sunetului, frecven a înalt  sau joas , la ce distan  a fost de copil, din ce direc ie, dac  a fost 
perceput cu sau f r  proteze auditive, cu sau f r  zgomot de fond. 

În evaluarea sensibilit ii tactile se vor urm rii reac iile copilului la atingere u oar , la ap sare ferm , 
la atingerea obiectelor de diferite temperaturi, cu diferite texturi, la perceperea vibra iilor. 

Se va stabili dac  copilul: 

 tolereaz  s  fie atins când: este inut de mâini; inut strâns în bra e la piept; inut pe genunchi; inut 
în timp ce se deplaseaz ; 

 poate localiza zone pe propriul corp (se folosesc baloane, band  adeziv ,etc.) 
 tolereaz  un input senzorial prin: spate, fa (obraji, buze), picioare, bra e, mâini, t lpi, degete; 
 se manifest  la un nivel superior dac  i se scoate îmbr c mintea: ciorapi i pantofi, c ma , bluz , 

chilo i i pantaloni; 
 se manifest  cu un grad sporit de tolerare la: articole u oare, articole dure, articole m t soase, 

articole aspre, atingere pronun at , atingere u oar , atingere lipicioas . 
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Ne distr m, ne juc m, dar i evalu m 

 

coala Gimnazial  nr. 1, Timi oara                                                       
Prof. înv. primar: Sterie Vasilica                                                          

Clasa preg titoare, 2021-2022 
 

 

Suntem mici, pitici, în clasa preg titoare, suntem prichindei i ne place s  ne juc m. De la aceast  

premis  am plecat i eu când am conceput testul de evaluare, deci s  purcedem la „ joac  ”. 

Pentru a capta aten ia elevilor i a-i introduce în atmosfera de studiu, am conceput o recapitulare cu 

ajutorul unui breistorming completat de c tre elevi cu no iunile studiate anterior, no iuni care de altfel se 

reg sesc i în testul preg tit de mine, cu personaje diferite bineîn eles.  

Elevii au fost felicita i pentru fiecare r spuns concludent fiind astfel motiva i s  g seasc  r spunsurile 

potrivite la întreb rile formulate de mine. 

În joac  „am ghicit” ce obiecte vom încercui, ce bulin  vom colora cu verde, cu ro u, cu galben, cu 

albastru..., am f cut coresponden e între coloane i am rezolvat puzzel-uri. 

Am organizat o evaluare tradi ional , dar în contextul pandemic am avut ocazia s  organizez i 

evalu ri în format online. 

Diferen e între cele dou  tipuri de evalu ri sunt destule, dar cea care ne afecteaz  pe noi „grupul 

piticilor” este determinat  de factorul timp. Micii colari obosesc repede, î i pierd concentrarea i r bdarea. 

Evaluarea i autoevaluarea nu permit, în sistemul online, s  vedem sclipirea din ochii elevului bucuros de 

reu ita g sirii r spunsului potrivit. Prin dreptunghiurile mititele ale ecranelor obosesc s  se priveasc , iar 

punerea fiec rui elev în prim-plan este consumatoare de timp. 

Noi, piticii, nu avem un vocabular bogat, motiv pentru care avem nevoie de exprimare nonverbal , 

de mimic  pentru a în elege însemn tatea anumitor r spunsuri. 

În concluzie noi prefer m s  mergem la coal , s  ne bucur m pe în elesul nostru de reu ite i s  

rela ion m înconjura i de personajele fabuloase care ne privesc de pe plan ele expuse pe pere i.                                
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Evaluarea colar  în mediul on-line 

 

Prof. tioapa Alina Magdalena                                                           
Centrul Jude ean de Resurse i Asisten  Educa ional  Timi  

 

 

Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, în func ie de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea institu ional , curriculumul, procesul de instruire, rezultatele colare. 

Doina Mihala cu (2006) consider  c : “Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe 
baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur ”. (apud. Vi an, 2021) 

Evaluarea este o etap  din procesul de înv are, iar în ultimul timp ea se desf oar  i în mediul 
online. Primii care au de înv at în ceea ce prive te evaluare on-line sunt profesorii. Ei beneficiaz  de 
oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i 
ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite.  

La prima interac iune cu educa ia on-line este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, 
precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia 
on-line se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul 
rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, 
nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru 
coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 

(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). (apud. Vi an, 2021) 
Metode alternative de evaluare on-line: Testul on-line, Referatul,  Investiga ia, Proiectul, Portofoliul,  

Autoevaluarea. 
Exist  o serie de avantaje ale sistemului de evaluare on-line, dintre care amintim: sistemele online de 

administrare i evaluare a examenelor, care faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate 
pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la: • Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor • 
Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri • Scanarea 
i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur  • Op iuni pentru ad ugarea de 

comentarii i feedback pentru referin a elevului • Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce 
erorile umane • Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urm rirea rezultatelor 
fiec rui elev i a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce 
timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback 
imediat, un elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. (apud. Vi an, 
2021) 

Platformele i aplica iile folosite în evaluarea on-line sunt: Google Meet, Google Forms, Kahoot!, 
ASQ, Wordwall, Quizizz, EDPUZZLE etc. 

 

Cu certitudine, în ultimul an i jum tate, atât cadrele didactice, dar i elevii i-au îmbun t it 
substan ial abilit ile digitale, ceea ce a schimbat calitativ rela ia profesor-elev, dar i coal -familie. De 
asemenea, societatea civil  a fost conectat  mai activ la problemele educa iei, venind cu sugestii 
constructive de îmbun t ire, în special a modalit ilor de înv are de la distan  i a instrumentelor digitale.  
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Exerci iul de înv are de la distan  a fost urmat de un ir de inven ii noi i descoperiri, creativitate i 
comunicare eficient , a contribuit la consolidarea autonomiei înv rii, dezvoltarea abilit ilor de munc  
independent , promovarea unei culturi a încrederii i a st rii de bine.  
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coala online: resurse educa ionale utile                                                   
în procesul de predare-înv are-evaluare 

 

Profesor înv. primar, tir Beatrice Maria                                                  
Liceul Teoretic Comuna Filipe tii de P dure 

 
 

Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul la distan  (online) s-a f cut destul de brusc 
i au fost identificate anumite particularit i, în compara ie cu înv mântul organizat în coal .  

Informatizarea înv mântului, care a cunoscut o important  cre tere în ultima perioad ,  presupune 
atât dotarea cu calculatoare i laptopuri a unit ilor colare dar mai ales folosirea acestora de c tre profesori 
la or , mai ales în aceast  perioad  în care înv mântul tradi ional (fa  în fa ) a fost înlocuit cu cel online. 
Acest lucru presupune o preg tire adecvat  a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei informa iei în 
procesul de predare. Este o diferen  major  între a deschide calculatorul, a transmite i a manevra 
elementele unei lec ii. Prin urmare  preg tirea cadrelor didactice este un element de baz . F r  
perfec ionarea personalului didactic sunt anse mici ca tot acest demers, care presupune mult  munc  i 
fonduri uria e, s  aib  o finalitate.  Vor  trebui de   asemenea reprofilate programele colare i manualele, 
pentru ca ele s  poat  fi adaptate cu o mai mare u urin   la  o programare  a  unei lec ii  pe  calculator.  

Toate aceste lucruri presupun îns  timp i efort din partea tuturor celor implica i în actul educa ional 
dar situa ia actual  a dus la necesitatea adapt rii i personaliz rii procesului instructiv-educativ de c tre 
fiecare dintre noi, cadrele didactice, în m sura posibilit ilor i a priceperii.  

O surs  important  au fost platformele educa ionale existente, dar i instrumentele digitale pentru 
asigurarea înv mântului online, managementul timpului i a resurselor pentru elevi în condi ii de criz . 
Majoritatea celor implica i sunt de acord c  nu prea mai au valoare teoriile i dogmele însu ite ani în ir, 
ci, mai importante sunt rela iile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficient  i grija fa  de 
persoanele apropiate, adic  atitudinile i valorile care constituie fundamentul noii paradigme ale educa iei. 
S-a ajuns i la concluzia, c  sistemul educa ional tradi ional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind 
axat preponderent pe domeniul cognitiv i mai pu in pe cel afectiv i psihomotor. 

Este  evident c  aceste noi concepte în educa ie nu le pot  înlocui  pe cele tradi ionale  în  mod  radical. 
Exist   domenii sau etape ale procesului de înv mânt  în care educa ia tradi ional  este de neînlocuit - 
faza pre colar  i primii ani de educa ie în coli fiind cele mai semnificative, când influen a personal  a 
educatorului r mâne  determinant  i de neînlocuit!  

În urma unor studii întreprinse atât în ara noastr , dar mai ales plan interna ional s-au desprins  o 
serie de concluzii  interesante cu privire la eficien a utiliz rii  resurselor educa ionale online, dintre  care  
amintesc:  

 ofer  informa ii organizate;  
 chestioneaz   pe  cel  ce  înva ;  
 stimuleaz   creativitatea;  
 constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  i  recapitula cuno tin ele;  
 ne  determin   s   g sim  solu ii  interactive  i  moderne  de  abordare  a lec iilor; 
 diminueaz   factorul  de  stres; 
 este  prezent  caracterul  ludic;  
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 reduce  timpul  de  studiu;  
 se  modific   pozitiv  atitudinea  fa   de  computer. 

 

În înv mântul primar ,, coala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat s  folosim 
instrumente, platforme, softwere, pagini web, etc. cu ajutorul c rora am încercat s  desf ur m activit i 
instructiv-educative încât s  atingem obiectivele propuse pentru aceast  perioad .  

Copiii nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare dat  a fost nevoie 
de prezen a unui adult (care s  citeasc  instruc iunile pentru joc; s  porneasc  prezentarea, videoul, jocul; 
s  citeasc  povestea; s  pun  întreb rile legate de poveste; etc.)  

Noi, profesorii din înv mântul primar, am fost într-o situa ie dificil  i am încercat multe aplica ii 
i platforme cu ajutorul c rora am desf urat activit ile instructiv-educative i cele de evaluare. Am folosit 

cu succes i alte platforme: ,,Pere ii virtuali (Padlet), care sunt aplica ii digitale, ce ofer  spa iu de afi are 
atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; Wordwall - este bazat  pe joc, foarte interesant i 
atractiv pentru copii; Kahoot – este bazat  pe joc de tip quiz (întreb ri i r spunsuri); 

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult. 
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„S  confec ionam jucarii”-                                                               
activitate online 

 
 
 

Stoian Elena 
 
 

 
În munca cu pre colarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerin ele planific rii cu nevoile i cu 

posibilit ile pre colarilor din grupa pe care o coordonez la GPN Calotesti, în m sur  în care activit ile s-
au desf urat de acas , în sistem online. Din 11 martie 2020, datorit  implement rii st rii de urgen , prin 
care atât cadrele didactice, cât i pre colarii au fost nevoi i sa  r mâna la domiciliu, activit ile au fost 
gândite a fi sus inute online, utilizând platforma watschapp si ZOOM. 

 
La baza acestor decizii au stat urm toarele ipoteze: 
 
1. Dac  educatorul este în leg tur  direct  cu pre colarul când acesta î i petrece timpul în activit i 

educa ionale dirijate, atunci calitatea informa iei consolidate sau dobândite cre te. 
2. Daca se desfasoara cu prescolarul activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, atunci acesta 

petrece mai pu in timp î fa a micilor ecrane pe perioada COVID-19. 
 
Plecând de la aceste ipoteze i de la ideea implica iilor negative pe care timpul petrecut utilizând 

tehnologia It de tipul telefonie mobile îl are asupra s n t ii pre colarilor, am repartizat timpul activit ilor 
în func ie de orarul  stabilit pe parcursul întregului an colar. Aici m  refer la activit ile din cadrul 
domeniilor experien iale: 

 luni- DS (Cunoa terea mediului) i DEC (Educatie plastic ) 
 mar i – D  (Activitate matematic ) i DEC (Educatie muzical ) 
 mierrcuri- DLC (Educarea limbajului) i DPM (Educa ie fizic ) 
 joi- D  (Activitate matematica) i DOS (Educa ie pentru societate) 
 vineri- DLC (Educarea limbajului) i DOS (Activitate practic ) 

 
Eviden iez faptul c , pe parcusrul acestei perioade, am desf urat online toate aceste activit i din 

procesul instructiv- educativ, dar beneficiind i de faptul c , în primele zile dup  r mânearea acas  a 
pre colarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fi e de lucru, atât retrospectiv, cât i in avans, ne tiind 
înc  sub ce form  vom efectua procesul instructiv-educativ i cât timp vom fi sub egida restric iilor st rii 
de urgen . Deoarece platforma watschapp ne permite conferin e sus inute în timp real, iar implicarea 
pre colarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes i procesul de predare. P rin ii au fost extrem de 
mul umi i. 

În cadrul activit ii ecologice, activitate care face parte din domeniul Om i Societate, activitate 
practic , am urm rit confectionarea de jucarii din diverse materiale pe care copiii le-au avut la dispozi ie. 
Le-am pus la dispozi ie copiilor i p rin ilor mai multe filmule e cu idei interesante i materiale necesare 
pentru realizarea lor. Pre colarii au fost foarte bucuro i c  au lucrat împreun  cu p rin ii/bunicii i au aflat 
i v zut câte lucruri interesante putem ob ine dac  recicl m diverse materiale/obiecte. Au realizat floricele 

din be e de ureche, b rcu e din hârtie, suporturi pentru creioane. 
Ultima luna de activit i instructiv-educative sus inute online mi-a relevat faptul c  i resursele 

digitale sunt utile în desf urarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, p rinte, 
educatoare. 
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Pre colarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu p rintii, au acumulat noi informa ii în domeniu 
IT, înv ând s  utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut posibilitatea s  învete 
lucruri noi despre natur , experimentând al turi de p rin i i îndruma i de cadrul didactic.  

P rin ii au beneficiat de faptul c  au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa felul în care micu ul lor se raporteaz  la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia 
în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât i de la cadrul 
didactic, au înv at c  tehnologia poate oferi o nou  forma de educa ie dirijat  pentru pre colar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structur  de desf urare a activit ilor a oferit urm toarele 
oportunit i:  am înv at utilizarea unor noi platforme de înv are online (modul de lucru pe warshapp- pe 
care au lucrat cu pre colarii, dar i pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale sau a cercului pedagogic), am 
înv at s  creez jocuri didactice educative i filmule e cu pove ti pentru pre colari. 
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Evaluarea ini ial  în cadrul disciplinelor tehnologice 

Prof. Stoica Gabriela Beti                                                                
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentar  Fete ti 

 

 

Este bine cunoscut c  evaluarea are un rol important în procesul instructiv –educativ, m surând i 
apreciind rezultatele ob inute, eficacitatea resurselor, a condi iilor i a opera iilor folosite în activitate, cu 
scopul de a lua decizii privind ameliorarea activit ii în etapele viitoare.. 

Scopul  test rii ini iale a fost de a observa, analiza i depista lacunele i dificult ile pe care elevii le 
au  în însu irea no iunilor de specialitate. Testele au fost programate dup  cele dou  s pt mâni de 
recapitulare, cu scopul de a reîmprosp ta cuno tin ele dobândite anterior; to i elevii au primit informa iile 
i recomand rile necesare din timp. 

În contextul acestei evalu ri ini iale, cu rol deopotriv  diagnostic i prognostic, s-au avut  în vedere 
competen ele corespunz toare nivelurilor taxonomice i unit ilor de înv are / concepte cheie/ con inuturi 
/ teme vizate de fiecare modul. 

Se au în vedere competen ele specifice din programa aferent  anului anterior de studiu, corelate cu 
cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele cuno tin e, abilit i/ 
deprinderi care stau la baza anticip rii performan elor elevilor i, mai ales, faciliteaz  proiectarea 
activit ilor didactice prin corelare cu situa ia real  a elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter 
remedial sau stimulativ. 

Selec ia temelor/con inuturilor de evaluat în cadrul testului, cât si a competen elor de evaluat ine 
seama de tr s turile si condi iile specifice ale unei astfel de evalu ri, respectiv de un nivel mediu de 
dificultate. Instrumentul care confer  validitate testului ini ial este matricea de specifica ii.  

Eterogenitatea preg tirii elevilor, asigurarea „continuit ii” în formarea/ dezvoltarea competen elor i 
nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilit ilor elevului reprezint  condi ii ale proiect rii 
evalu rii ini iale. 

Obiectul evalu rii ini iale îl constituie acele competen e formate anterior si care reprezint  premise 
pentru dezvoltarea competen elor specifice domeniului Industrie alimentar .  

Competen ele formate anterior, formal sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea programului 
de înv are centrat  pe elev astfel încât, la finalul parcurgerii modulului, fiecare elev s -si fi dezvoltat 
integral competen ele prev zute în cuprinsul acestuia. 
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Matricea de specifica ii realizeaz  coresponden a dintre competen ele corespunz toare nivelurilor 
taxonomice si unit i de înv are/concepte-cheie/con inuturi/teme: 

 

Unitatea de competen  con inuturi  1 2 3 4 5 

13.Determinarea valorii 
nutritive a produselor 
alimentare 

13.1 Descrie principiile alimentare-  glucide, 
lipide, protide- i rolul lor în ob inerea 
produselor alimentare 

     

13.4 Determin  valoarea nutritiv  a produselor 
alimentare 

     

13.5 Precizeaz  rolul proceselor biochimice 
asupra calit ii produselor alimentare 

     

17. Efectuarea 
analizelor specifice în 
industria de mor rit, 
panifica ie i produse 
f inoase 

17.1 Efectueaz  analiza senzorial       

17.2 Determin  caracteristicile fizico- chimice      

17.3 Efectueaz  analize pentru stabilirea 
indicilor i însu irilor tehnologice 

     

16.  Efectuarea 
analizelor specifice în 
industria fermentativ  

16.1 Efectueaz  analiza senzorial       

16.2 Determin  caracteristicile fizico- chimice      

16.3 Efectueaz  analize microbiologice      

16.4  Interpreteaz  rezultatele analizelor      

16.5 Completeaz  documentele de analiz       

14. Tehnica analizelor 
de laborator (CDL) 

14.1 Efectueaz  analiza senzorial           

14.2 Efectueaz  analize fizico-chimice   

 

Analiza rezultatelor ob inute la testarea ini ial  la disciplinele tehnice de specialitate de c tre elevi, 
permite descrierea detaliat  a problemelor i a dificult ilor cu care se confrunt  elevii ciclului liceal, dar i 
reliefarea succint  a punctelor tari i slabe ale acestora, dup  cum reiese din lucr rile supuse analizei. 

La clas , elevii întâmpin  urm toarele dificult i / probleme: 

 folosirea incorect  a terminologiei de specialitate; 
 de organizare coerent , logic  i expresiv  a ideilor în scris;; 
 de redactare a unor eseuri; 
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o tem  dat ; 
 de identificare a p r ilor componente ale unei instala ii/ utilaj;  
 de comentare / interpretare sumar  a unor secven e de lucru; 
 de integrare adecvat  a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere; 
 dezinteres fa  de rezolvarea testului  
 dezinteres în rezolvarea matematic  a unor itemi  
 nerealizarea de conexiuni interdisciplinare 

În urma aplic rii i interpret rii testelor, se impun, prin urmare, o serie de m suri i o planificare 
sistematic  a activit ilor care trebuie organizate în vederea remedierii deficien elor/ asigur rii progresului 
colar, stimul rii performan ei precum i a m surilor necesare de sus inere a elevului de c tre familie. 
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Activitatea propus  Programul de 
activitate 

Termen de 
evaluare 

Rezultate anticipate 

Consulta ii / ore suplimentare 
Teme pentru cas ; 
Teme suplimentare; 
Observare sistematic ; 
Conversa ia euristic ; 
Fi e de lucru independent i în 
echip ; 
Teste cu itemi cu alegere dual  / 
multipl ; 
Teste cu itemi cu r spuns la alegere; 
Teste cu itemi cu r spuns scurt; 
Teste cu itemi cu r spunsuri de 
completare; 
Teste cu itemi obiectivi; 
Teste cu itemi semiobiectivi;  
Teste cu itemi subiectivi; 
Proiecte pe teme alese de comun 
acord cu copiii; 
Studiul individual 

s pt mânal  
 
la fiecare lec ie 
 
 
 
s pt mânal 
 
pe parcursul  
fiec rei unit i de 
înv are 
 
 
 
 
la finalul  fiec rei 
unit i de înv are 
permanent 

semestrial 
 
la fiecare lec ie 
 
 
 
de câte ori este 
necesar 

Se va constata o relativ  
îmbun t ire i chiar o 
remediere total  a 
situa iei dificile i a 
problemelor cu care se 
confrunt  elevii; 
Cre terea gradului de 
promovabilitate la 
disciplinele tehnice de 
specialitate cu minim 
15% 
Se va  observa progresul 
i succesul colar, 

conform graficului de 
progres ; 
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EVALUAREA DIN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                 
TRADI IONAL SAU ON-LINE 

Prof. înv. primar, Stoica Ionela                                                           
coala Gimnazial  „Gh. Banea” M cin, Tulcea                                             

Structur  coala Primar  Nr. 1 

 

 
În ansamblul problematicii pe care o genereaz  aplicarea reformei în înv mânt, evaluarea devine o 

dimensiune esen ial  aprocesului curricular i o practic  efectiv  la clas . 

Componenta de baz  a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, ea 
aducând materialul unei diagnoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. 
Putem vorbi de o reform  a evolu rii rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reforma de substan , intind 
transformarea complet  a sistemului de evaluare anterior. Evaluarea face dovada calit ii actului de 
predare,oglindit în calitatea înv rii, iar elevului si familiei acestuia le d  m sura nivelului înv rii. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

 Google Classroom se poate  discuta cu elevii  
 Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui 

elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii 
pe care le oferi i elevilor etc. 

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

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

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. Se 
spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. Înv mântul la distan  desemneaz  
o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. 
În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii 
no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate 
într-un mediu online.  

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi Ne propunem s  inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei 
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Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o provocare obi nuit , întregul 
nostru stil de via  este pus la îndoial  pe o durat  nedeterminat . Tot ceea ce înseamn  proces de predare-
înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura de proces educa ional la distan . Cu to ii am 
fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  
înv area la distan .  

Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea 
online elevii pot fi evalua i sincron i asincron. Instrumentele de lucru asincron  avantajeaz  elevii 
introverti i sau nesiguri pe competen ele lor. 

În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit  De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe 
email, elevii rezolv  sarcinile de lucru întrun interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit 
pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu succes. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 

Stoica Mihaela 
 
 
 
No iunea de evaluare a primit de-a lungul timpului mai multe defini ii. Cea mai reprezentativ  

consider ca este cea referitoare la faptul ca evaluarea este o component  esen ial  a procesului de 
înv mânt, al turi de predare i înv are, oferind informa ii importante despre calitatea i func ionalitatea 
acestora.  

Evaluarea determin  în ce m sur  sunt atinse, prin rezultatele concrete obiectivele/ competen ele 
propuse ini ial. Aceste competen e sunt formulate în programele colare. Din acest motiv, evaluarea trebuie 
planificat  cu mare aten ie.  

În cadrul activit ilor didactice, cu to ii folosim cele trei tipuri de evaluare evaluarea ini ial  
(predictiv ), evaluare continu  (formativ ) i evaluare sumativ  (cumulativ ). 

Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de înv mânt. Ea are atât o 
func ie diagnostic , cât  i prognostic . Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu 
de înv mânt sau chiar i la sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare 
(recunoa terea unor cuno tin e în urma examenelor de bacalaureat, evaluare na ional ). Evaluarea 
formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare. 

Evaluarea ini ial  este foarte important  deoarece cu ajutorul ei identific m nivelul la care sunt elevii 
i unde exit  probleme. De asemenea, evaluarea formativ  este important  deoarece ne ajut  s  ne d m 

seama, în cadrul fiec rei ore, dac  informa ii predat  a fost în eleas . Prin intermediul evalu rilor sumative 
se atest  nivelul la care au ajuns elevii, consolidând informa iile predate. 

Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 
de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai r spândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor- elev, cei doi având o discu ie liber . În cadrul acestui tip de 
evaluare, elevul se poate corecta imediat dac  a gre it. De asemenea, în  cazul unei neclarit i, profesorul 
poate cere elevului informa ii suplimentare sau o motivare a r spunsului. Evaluarea oral  se poate realiza 
printr-un interviu, conversa ie, redarea unui con inut etc. Aceasta metod  este folosit  în cadrul fiec rei ore, 
atât în momentul verific rii cuno tin elor anterioare cât i în momentul de feedback. 

Metoda de evaluare scris  include diferite forme: extemporal, tez , test, chestionar, eseu, referat, tem  
executat  acas , portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un num r mare de elevi 
simultan. Este o metod  mai obiectiv  decât cea oral . Cea mai întrebuin at  metoda de evaluare scris  este 
testul. Testul este folosit la sfâr itul fiec rei unit i de înv are, iar itemii sunt de cele mai multe ori 
diversifica i, având atât itemi obiectivi, cât i subiectivi. Un alt avantaj al testelor este c  se pot verifica i 
problemele de scriere, de vocabular, de punctua ie, de gramatic , de calcul etc. Eseul este o metod  des 
întâlnit  în cadrul orelor de limba i literatura român  dar nu numai. Sunt dou  tipuri de eseuri: eseu liber 
i eseul structurat. Eseul liber d  ocazia elevului de a- i exprima liber opinia în leg tur  cu o tem  dat , f r  

a ine cont de o anumit  structur  sau schem . În schimb, în ceea ce prive te eseul structurat, elevul trebuie 
s  se supun  unei anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a- i organiza mai bine con inutul.  

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia, 
autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarul. 
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Proiectul este o metod  mai ampl . Tema este formulat  de c tre profesor. Acesta explic  sarcinile i 
stabile te perioada de realizare. Urmeaz  o perioad  în care elevii se documenteaz , colecteaz  date i 
aplic  tehnicile de lucru sugerate de profesor. Dup  finalizeaz  produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Aceast  metod  stimuleaz  creativitatea i elevii pot face dovada capacit ii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode i instrumente diferite, precum i cuno tin e din 
diverse domenii.  Proiectul este o metod  care are un succes în rândul elevilor. Am folosit cu succes aceasta 
metod  la discipline precum: tiinte ale naturii, istorie, geografie. 

Portofoliul este metoda ce are forma unei colec ii de teme pentru acas , noti ele din clas , compuneri, 
fi e de lucru, r spunsuri la chestionare. Acestea trebuie s  fie f cute de c tre elev, de unul singur în afara 
colii sau sub îndrumarea profesorului sau a p rin ilor. Portofoliul poate fi un instrument de evaluare, cât 
i un instrument de autoevaluare pentru a cuantifica progresul f cut i o dovad  a aceea ce a înv at. 

Avantajele acestei metode sunt stimularea creativit ii i a implic rii elevului în procesul de evaluare, 
dezvoltarea sim ului critic i a motiva iei. 

În mediul online, se pot aplica multe dintre metodele enumerate mai sus. Testele au fost aplicate cu 
ajutorul aplica iei Google Forms. Timpul a fost cronometrat în vederea înl tur rii suspiciunilor de copiere. 
Evaluarea elevilor a fost frumos realizat  în cadrul diferitelor discipline, prin realizarea unor ppt-uri cu 
teme diverse pe care ace tiau le-au sus inut în fa a colegilor.   
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROFESOR PIP STOICA MIH I A 
 
 

 
În aceast  perioada pe care o travers m, noi to i avem parte de provocari i  întregul nostru stil de 

via  este pus la îndoial  pe o durat  nedeterminat . 
Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am f cut cuno tint  cu aplica ii 

care faciliteaz  înv area la distan . 
În aceast  situa ie profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de 

înv are. De aceea, elevii trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie 
o medie care s  reflecte atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru 
profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 

Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta lec iile pentru a viza 
respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii din ciclul primar pot fi 
evalua i sincron i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe 
competen ele lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. 
Între timp, i cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. 
De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate 
trimite varianta revizuit .  

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare 
i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i 

s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. 
Pe aceast  platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau 

cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se 
fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii 
testului.  

De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, 
elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a 
fi evaluat .  

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de c tre elevi diferi i, de exemplu - Miro, o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz  i colaboreaz  în 
diferite formate - Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii etc 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile depe platform  pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
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Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul unei 
unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora i o poate posta on-line. 
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AVANTAJE I DEZAVANTAJE ALE EVALU RII ONLINE 

 

Prof. Stoica Mioara - Ramona,                                                           
Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu”, Curtea de Arge  

 
 

 
Educa ia online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia i lumea digital  le-a pus la 

dispozi ie. Nu mai trebuie s  fim prezen i fizic la clas  pentru a înv a i, în timp ce mediul înv rii online 
este diferit de configura ia tradi ional  a clasei, nu înseamn  neap rat c  este mai pu in eficient. 

Verificarea în mediul online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i 
ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima 
interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 
instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se 
schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. 
Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este 
atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu 
de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea 
spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu 
mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. În procesul de evaluare online trebuie s  se 
acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, astfel: este foarte important dac  sarcinile i 
con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  
exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de evaluare este i un act de înv are. 

Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: ini ial , continu , sumativ , presupune un grad de efort atât 
din partea cadrului didactic, cât i din partea elevilor. Dac , în general, rolul elevului se rezum  la a sus ine 
diferitele teste i în unele cazuri, la a se autoevalua i autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. 
Cadrul didactic trebuie s  in  cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea 
testelor pe care le propune elevilor. Metodele tradi ionale de evaluare sunt bine cunoscute i uzitate frecvent 
la toate nivelurile de înv amânt. Acestea creaz  un anumit grad de satisfac ie i confort, pornind de la ideea 
c  ceea ce este experimentat i implementat de mul i i de o mai lung  perioad , are anse ridicate de succes. 
Elevii au îns  un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evalua i. 

E recomandat ca testul s  cuprind  elemente de care elevii sunt interesa i, adecvate vârstei, nivelului 
de preg tire i în elegere. Trebuie s  admitem c   este dificil s  gânde ti un test ”universal”  în condi iile în 
care un profesor pred  atât la ciclul primar cât i la ciclul gimnazial. i totu i, exist  un lucru care ar putea 
s  combine toate cele de mai sus, astfel încât elevii s - i doreasc  s  fie testa i mai des decât de obicei, 
indiferent de nivelul de vârst . Introducerea a unui singur ”gadget” în procesul de evaluare poate schimba 
perspectiva elevilor asupra întregului proces. Elevii care se preg tesc s  sus in  un test de limb  recunoscut 
în plan interna ional – de obicei elevi din ciclul liceal –  sunt familiariza i cu testele asistate de tehnologie. 

Avantajele sistemului de evaluare online  
Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 

înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la:  
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• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor • Reducerea costurilor, 
eforturilor i timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri • Scanarea i criptarea 
copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur  • Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i 
feedback pentru referin a elevului • Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane • 
Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web • Recuperarea 
u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i 
a progresului acestuia în timp. Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de 
a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un 
elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare 
online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica 
domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de 
înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, 
ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. 

O alt  aplica ie des folosit  în sistemul educa ional, mai nou în cel online, este Aplica ia Kahoot. 
Importan a utiliz rii aplica iei Kahoot se datoreaz  obiectivit ii evalu rii rezultatelor. Astfel, factorul uman 
implicat în evaluare este prin natura sa subiectiv, de aceea i actul evaluativ este influen at de subiectivism. 
Printr-o evaluare asistat  de calculator, elevul nu va mai avea senza ia c  a fost defavorizat într-un fel sau 
altul. Apoi, feed-back-ul este imediat atât pentru elev cât i pentru profesor: Folosirea acestei aplica ii 
asigur  corelarea imediat  a r spunsurilor, elevul dându- i astfel seama ce parte a materiei st pâne te mai 
pu in, iar profesorul î i poate proiecta mult mai rapid activit ile de reglare. Nu trebuie uitat i faptul c  
reduce factorul stres. De aceea, utilizarea acestei aplica ii în evaluare încurajeaz  crearea unui climat de 
înv are pl cut, relaxant. Este foarte important faptul c  elevii percep utilizarea acestei aplica ii ca pe un 
joc, ei nu simt ca sunt evalua i, sunt relaxa i i dornici de competi ie. Apoi, stocarea rezultatelor elevilor la 
diferite teste i interpretarea grafic  a acestora permite crearea unei baze on-line cu informa ii referitoare la 
nivelul de cuno tinte al elevilor i ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii acestora pe o perioad  
mai lung  de timp.  

Trebuie s  nu uit m faptul c  diversificarea modalit ilor de evaluare fac ca folosirea acestor aplica ii 
s  îmbog easc  practica evaluativ , evitând rutina i monotonia i îmbun t ind calitatea actului de 
predare-înv are-evaluare. 

Cu toate acestea, oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu 
poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile 
educatorului.  
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EVALUAREA ONLINE 

STOICA ROXANA DENISA 

 

 

La nivel interna ional, re eaua informatic  a deschis calea pentru predare i înv are. Înv area online 
este acum aici i va r mâne mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale i schimb  modurile 
în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional . Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c  
elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea 
ce au înv at. Responsabilitatea înv rii îi revine acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat 
Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, instrumentele 
de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s  în eleag  i s  
aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din lumea real .                 

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care 
to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ  i autentic  în predarea online. 
Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are. Elevii trebuie s  fie responsabiliza i s  
citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e i 
s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul se îndep rteaz  de profesor i permite o mai mare 
colaborare între elevii dintr-o clas . Interac iunea care are loc online imit  pe cea a unei discu ii în grup 
mic.  

Experien a educa ional  poate fi mai stimulatoare i poate favoriza mai mult gândirea critic  decât 
prelegerea tradi ional . În acest context, profesorii trebuie s  fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s  
interac ioneze în comunicarea sincron  (prezen  simultan , în timp real, de exemplu, camere web) sau 
asincron  (secven ial , pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discu ii). De asemenea, trebuie s  îndrume 
elevii care au dificult i în a utiliza tehnologia. Multe dintre cursurile online derulate de profesori se bazeaz  
foarte mult pe sistemele de e-mail i chat. În absen a unei s li de clas  care s  serveasc  drept loc de 
întâlnire, o parte dintre elevi nu pot s  acceseze mijloacele digitale f r  îndrumarea unui instructor i aici 
ne referim la elevii cu cerin e educa ionale speciale. Profesorii trebuie s  îndrume facilitatorii acestor elevi 
pentru a promova un sentiment de conexiune între to i elevii, camerele web fiind folosite pentru a încuraja 
interac iunea social  între participan i, iar platformele online pentru a îmbun t i experien a de înv are, 
bazându-se pe rela ia elev-profesor. 

  

De ce este invatarea online pe placul elevilor  

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceea i imagine: un elev 
excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdut  c tre un teanc intimidant de c r i, 
culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii 
rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii înva  cu pl cere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e explicative foarte utile, probleme rezolvate în pa i, exerci ii 
cu grade diferite de dificultate i posibilitatea de testare pe no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru 
care tot mai mul i elevi de gimnaziu descoper  eficien a platformelor online de înv are, a a cum este i 
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ExamenulTau.ro, de pild . Aceste metode educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la 
clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. 

Accesând produsul educa ional ExamenulTau.ro, adolescen ii g sesc lec ii video sau filme de predare 
pe care le pot urm ri de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp i se pot testa f r  probleme pentru a- i 
cunoa te exact nivelul de cuno tinte fie la Limba Român , fie la Matematic . 

  Mai pl cut decât predarea clasic  

De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informa iile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc  pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Na ional . i 
în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea s - i 
verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia la Limba Român  sau Matematica. 

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! 

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. 
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METODE MODERNE DE EVALUARE                                                   
UTILIZATE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

Stoichitescu Camelia Monica 

 

 
Reforma sistemului educativ romanesc nu poate fi conceputa fara o regandire la nivelul tuturor celor 

trei componente ale spiralei educatiei predare-invatare- evaluare, recunoscut fiind unanim faptul ca intre 
acestea exista o relatie de interconditionare reciproca, fiecare realizandu-se prin raportare la celelalte. 

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 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). 

Structurat sub forma unei mape deschise in care in permanenta se mai poate adauga ceva, portofoliul 
este un element flexibil de evaluare care permite fiecarui copil sa lucreze in ritmul sau propriu, sa-si puna 
in valoare toate calitatile cu care este inzestrat. 

Scopul principal al portofoliului nu vizeza numai evaluarea , ci mai ales urmareste stimularea 
invatarii, nota data de implicarea directa a copiilor in alcatuirea portofoliilor. 
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In activitatile desfasurate cu prescolarii utilizez frecvent portofoliul. Ilustrative sunt portofoliile 
alcatuite pentru activitatile artistico-plastice. Cu prilejul evaluarii acestor portofolii copiii sunt pusi in 
situatia de a se autoevalua, manifesta dorinta de a completa anumite materiale, sesizeaza cu usurinta 
progresele facute, au posibilitatea de a-si prezenta lucrarile care compun portofoliul.  

Urmarind atent copilul eu am prilejul de a observa atitudinea copilului fata de propria munca, ma 
folosesc de ocazie pentru a-i lauda reusitele si incerc sa-i atrag atentia asupra unor lucruri care necesita 
imbunatatiri. Sprijinindu-ma pe elementele pozitive, cultiv copiilor sentimentul de incredere in fortele 
proprii, determinandu-i astfel sa se mobilizeze in vederea realizarii unor lucrari mai reusite. 
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Procesul de evaluare, avantaje în mediul online 

Profesor Stoleru Simona                                                                 
Colegiul Na ional Gheorghe Vr nceanu Bac u 

 

 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea,evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . Cele mai importante opera ii ale evalu rii sunt: m surarea, interpretarea i 
decizia. 

M surarea este opera ia prin care sunt atribuite simboluri (valori numerice, litere, expresii) unor 
rezultate, manifest ri;are un caracter obiectiv;permite profesorului s  comparea abilit ile unui elev într-o 
sarcin  cu abilit ile altor elevi;pentru m surarea achizi iilor colare intrumentele utilizate sunt: testele 
educa ionale, probele orale, portofoliul, iar pentru m surarea altor dimensiuni ale procesului instructiv-
educativ se folosesc ghiduri, scale de atitudini, chestionare tematice. 

Interpretarea (sau aprecierea) -presupune emiterea unei judec i de valoare cu privire la rezultatul 
m sur rii;are caracter subiectiv; implic  criterii,enun uri descriptive,independente de instrumentele de 
m sur  folosite, pe baza c rora evaluatorii încadreaz  performan ele în diferite categorii; sc rile de notare 
pot fi ordinale, cifrice sau sub form  de calificative; 

Decizia cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor ob inute; transpune evaluatorul în roluri 
de factor decisional (stabile te ce se dore te a fi evaluat în concordan  cu obiectivele deciziilor care 
urmeaz  s  fie adoptate);calitatea actului decizional care fundamenteaz  viitoarele interven ii educa ionale 
este condi ionat  de existen a unui sistem unitar de criterii. 

În literatura de specialitate se men ioneaz  faptul c  este indicat s  inem cont de func iile generale i 
particulare ale evalu rii.  Func ia de constatare stabile te dac  activitatea didactic  a avut loc sau dac  s-a 
desf urat în condi ii optime, dac  anumite cuno tin e au fost assimilate, sau unele deprinderi achizi ionate.  
Func ia diagnostic . Prin aceast  func ie se stabile te nivelul de preg tire, fiind identificate cauzele care au 
condus la o slab  eficien . Studiul acestor cauze permite proiectarea unpr programe remediale.  Func ia 
prognostic . Se pot anticipa nevoile i disponibilit ile viitoare ale elevilor sau ale unit ilor de înv mânt. 
Func ia de selec ie sau de decizie. Evaluarea ofer  posibilitatea de a ierarhiza candida ii într-o form  sau 
într-un nivel de preg tire, oferindu-i un anumit statut colar. Func ia social . Rezultatele evalu rii sunt 
aduse la cuno tin a institu iei colare, elevului, familiei, dar i comunit ii locale, fiind astfel influen ate 
deciziile care pot modifica modul în care func ioneaz  sistemul de înv mânt, modul în care sunt gestionate 
fondurile educa iei. Func ia pedagogic . Profesorul stabile te ce are de realizat în continuare, îmbun t ind 
modul de predare. 

Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motiva ional, stimulativ, de orientare colar  i 
profesional , de formare a unor abilit i sau de con tientizare a unor posibilit i. 

Evaluarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i 
de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La 
polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online 
este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite 
pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de 
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înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. 
Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. analizarea lecturii critice a programelor analizarea competen elor crearea 
de specifica ii asociind niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare metode instrumente tipuri 
de itemi - sarcinile de evaluare. 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la: centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii 
examenelor;reduce costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri 
; scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur ; op iuni pentru 
ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului; caracteristici de clasificare automat  pentru 
a reduce erorile umane; evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat 
pentru web; recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor; urm rirea 
rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.   

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 
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Evaluarea on - line sau tradi ional  

Profesor Stroe Daniela                                                                  
coala Gimnazial  „Mihai Viteazul”,  Br ila 

 
 

Dincolo de gânduri i destine literare, formele de evaluare suscit  interes, polemici i m suri speciale 

pe care fiecare profesor le adopt , deoarece vremurile ne-au înv at c  ele fac parte din existen a noastr , 

iar cuvântul dup  care ne ghid m este „adaptare”. 

Am p it timid pe t râmul evalu rii on-line, dar nicio clip  nu am crezut c  va fi atât de dificil s  

evaluezi rece, f r  sentimente, f r  emo ii, ci pur i simplu s  notezi dup  un algoritm stabilit, îndeplinind 

ni te criterii i tematici prestabilite. 

Am încercat s  fac permutarea dintre elev i profesor, dintre copil i adult, dar tot nu am ajuns la acel 

nivel de performan , pentru c  nu am putut-o cuantifica realist. De aceea, sus in cu t rie, dincolo de calcule, 

procente, aproxim ri, faptul c  evaluarea tradi ional  este relevant , uman , p mântean  i ajut  copilul s  

se formeze ca Om, s  î i ating  idealurile propuse, s  aspire spre inte greu de atins, s  caute dincolo de 

cuvinte.  

Aceasta este, f r  doar i poate, perspectiva profesorului de limba i literatura român  care, la 

gimnaziu fiind, nu se poate apropia, prin intermediul laptopului, de sufletul elevului r t cit prin desi ul 

monitoarelor transparente care transmit tot i nimic. 

Am preferat s  v  împ rt esc gândurile, temerile, sentimentele contradictorii care m  încearc  în 

aceast  perioad  tulbure, deoarece m-am adaptat evalu rii on-line pe care nu o contest, dar nu o pot sus ine 

din pricina sentimentelor care ghideaz  literatura i a emo iilor care transmit i retransmit gândurile 

personajelor. 

Am devenit, f r  s  vrem, ni te suflete uitate într-o sal  de clas , pe un perete alb, p tat de negura 

timpului, i risc m s  r mânem la fel, pentru c , indiferent de metodele,  de tehnicile i de strategiile aplicate 

pentru realizarea evalu rii, profesorii nu pot fi înlocui i. Elevii, nici atât! 

Nutrim speran a c  evaluarea on-line se va întrep trunde cu evaluarea tradi ional  i vor deveni un 

tot care s  reflecte realitatea, sentimentele, cuno tin ele i performan a spre care tindem în calitate de elevi, 

de profesori, de Oameni! 
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Evaluarea în înv mântul primar –                                                       
între tradi ional i modern 

 

Înv tor Stroe Maria,                                                                  
coala Prof. Ilie Popescu otânga, jud. Dâmbovi a 

 

 
Evaluarea este o component  a procesului de înv mânt. Ea este un proces didactic complex, integrat 

structural i func ional în activitatea didactic .  

Evaluarea continu / formativ  constituie un proces ce se întrep trunde multiform i func ional cu 
ac iunile de instruire i cu activitatea de înv are. Notele definitorii ale evalu rii formative deriv  din acest 
considerent: 

- evaluarea formativ  se realizeaz  predominant pe parcursul desf ur rii procesului didactic i este 
menit  s  verifice sistematic progresele elevilor, cunoa terea sistematic  a rezultatelor având func ii 
reglatoare asupra activit ii desf urate permi ând ameliorarea ei continu ; 

- diminueaz  pân  la eliminare complet  caracterul de sondaj al evalu rii, propunându- i verificarea 
tuturor elevilor asupra con inuturilor esen iale predate, realizându-se astfel cunoa terea preg tirii elevilor 
i adoptarea m surilor considerate utile pentru ameliorarea randamentului elevilor i a procesului de 

înv mânt; 

- determin  schimb ri atât în conduita didactic  a profesorului, cât i în comportamentul colar al 
elevului, oferind elevilor care au înv at o confirmare imediat  cu efecte stimulatoare, având rol pozitiv i 
vizând, în principal, sus inerea activit ii de înv are.  

În ceea ce prive te evaluarea formativ , în mediul online, voi exemplifica cu ajutorul a câteva  
platforme folosite în activitatea didactic , i, îndr gite de copii.  

Prima este platforma Wordwall, o platform  care ofer  mai multe variante de activit i. Putem folosi 
exemple de jocuri create de membrii comunit ii sau, putem s  ne cree m noi, în func ie de teme, de clase,  
sau de colectivul de elevi. Platforma este u or de accesat, trebuie doar s - i creezi un cont i po i folosi 
resursele existente sau i le po i realiza. Este gratuit  i are multe variante de jocuri. Eu am folosit aproape 
toate variantele, dar, cele mai îndr gite de copii sunt Împusc  cârti a, Roata aleatoare, Împarte c r ile. 
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O alt  platform  cu jocuri îndr gite de copii este https://www.online-stopwatch.com/random-name-
pickers/magic-hat-name-picker/. Aceste jocuri pot fi folosite la clasa preg titoare sau la clasa I pentru a-i 
ajuta pe elevi s  înve e s  citeasc  sau s  recunoasc  numerele din concentrul 0-31. Exist  mai multe jocuri 
care pot fi modificate pentru a evalua cuno tin ele elevilor la momentul respectiv. 

 

  
Urm toarea platform  despre care vreau s  vorbesc este www.Liveworksheets.com , platform  care 

permite i m surarea rezultatelor elevilor , în urma complet rii testelor înteractive. Platforma este u or de 
accesat, putem s  ne cree m propriile teste, putem s  realiz m clasa de elevi i s  folosim testele interactive 
pentru evaluarea elevilor. 

 
                 

    O  alt  platform  ce poate folosit  în evaluare este www.quizizz.com unde putem realiza teste cu 
variante de r spuns. 

 
Sunt o adept  a folosirii tehnologiei, atât în predare, cât i în evaluare, dar, contactul uman, leg tura 

dintre cadrul didactic i elev, ce se realizeaz  în sala de clas , nu poate fi înlocuit , mai ales, la clasele mici, 
unde elevul are nevoie de sprjin i încurajare. 
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TEHNICILE SAU METODELE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 

Prof. înv. primar Stroe Mariana                                                          
coala Profesional  Dane i, Com. Dane i, Jud. Dolj 

 
 
Cele mai importante i cunoscute tehnici complementare de evaluare sunt: 
o observarea sistematic  a activit ii elevului; 
o investiga ia; 
o proiectul; 
o portofoliul; 
o autoevaluarea. 
 
Observarea sistematic  a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice este o tehnic  de 

evaluare care furnizeaz  profesorului o serie de informa ii utile, diverse i complete, greu de ob inut altfel 
prin intermediul metodelor de evaluare tradi ionale.În sensul s u cel mai general, observa ia const  în 
investigarea sistematic , pe baza unui plan dinainte elaborat i cu ajutorul unor instrumente adecvate, a 
ac iunilor i interac iunilor, a evenimentelor, a rela iilor i a proceselor dintr-un câmp social dat. 

Conform acestei accep iuni, profesorul care- i propune s  utilizeze aceast  metod  pentru a ob ine 
informa ii relevante asupra activit ii elevilor s i, din perspectiva capacit ii lor de ac iune, rela ionare, a 
competen elor i abilit ilor de care dispun, trebuie s  utilizeze un instru-mentar adecvat obiectului 
observ rii.  

Pentru a înregistra aceste informa ii, profesorul are la dispozi ie în mod practic trei modalit i : 
 fi a de evaluare (calitativ ); 
 scara de clasificare; 
 lista de control/verificare. 

 
Aceste instrumente se utilizeaz  atât pentru evaluarea procesului, cât i a produselor realizate de c tre 

elevi, cu ajutorul lor putând fi surprinse atât obiectiv ri comportamentale ale domeniului cognitiv, cât i 
ale domeniilor afectiv i psihomotor. 

Acest tip de observa ie participativ  practicat  de profesor, utilizând cele trei modalit i men ionate, 
este, în esen , subiectiv , dar poate s - i sporeasc  gradul de obiectivitate dac  se concentreaz  aten ia 
asupra modului de elaborare i utilizare a instrumentelor. În ceea ce prive te costurile implicate de aceast  
metod , ea este ieftin , dar mare consumatoare de timp. 

Investiga ia const  în solicitarea de a rezolva o problem  teoretic  sau de a realiza o activitate practic  
pentru care elevul este nevoit s  întreprind  o investiga ie(documentare, observarea unor fenomene 
experimentare, etc pe un interval stabilit). 

Aceasta metod  presupune definirea unei sarcini de lucru cu instruc iuni precise, întelegerea acesteia 
de c tre elevi înainte de a trece la rezolvarea propriuzis , prin care elevul demonstreaz  i exerseaz  
totodat , o gam  larg  de cuno tin e i capacit i aplicate în mod creativ, în contexte variate. 

Proiectul  presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investiga ia.Etapele realiz rii unui  
proiect sunt:  

 colectarea datelor; 
 realizarea produsului.  
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Pentru realizarea proiectului este obligatoriu ca elevii s  dispun  de anumite precondi ii: 
 s  prezinte interes pentru subiectul respectiv; 
 s  cunoasc  dinainte unde î i vor g si resursele materiale; 
 s  fie ner bd tori în a crea un produs de care s  fie mândri; 
 s  nu urmeze rutina din clas ; 
 s  trezeasc  interesul p rin ilor sperând astfel la ajutorul i în elegerea lor. 

 
Proiectul ca instrument de evaluare poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup, 

inând cont i de faptul c  o bun  parte a activita ii propuse de acesta poate fi realizat  i în afara orelor de 
curs. 

Portofoliul se prezint  ca o metod  de evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o secven  
mai lung  de timp, care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe un ansamblu de 
rezultate. 

Scopul portofoliului este acela de a confirma c  ceea ce este cuprins în obiectivele înv rii reprezint  
i ceea ce tiu i sunt capabili s  fac  elevii. 

Autoevaluarea i interevaluarea au un rol esen ial în întregirea imaginii elevului. Ace tia au nevoie 
s  tie cât mai multe lucruri despre ei în i i, despre dimensiunile personalit ii lor i despre manifest rile 
lor comportamentale i de aceea este util  formarea i exersarea la elevi a capacit ii de autoevaluare i 
interevaluare. 

 
Pentru  formarea acestei capacit i trebuie respectate o serie de condi ii: 

 prezentarea obiectivelor curriculare i de evaluare pe care trebuie s  le ating  elevii înc  de la 
începutul activit ii sau unei sarcini de lucru; 

 încurajarea elevilor pentru a- i pune întreb ri legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru; 
 stimularea evalu rii în cadrul grupului; 
 completarea la finele sarcinii de lucru, a unui ches-tionar sau a unor scale de clasificare permi ând 

astfel elevilor s - i determine eficien a activit ilor realizate. 
 
Prin autoevaluare elevul afl  tot mai multe lucruri despre el însu i. Prin informa iile pe care le 

furnizeaz , au-toevaluarea are un rol esen ial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judec ii de 
valoare pe care o emite profesorul. 

Evaluarea are un efect formativ asupra elevului, fiindc  se raporteaz  la diferite compente e în func ie 
de progresul pe care aceasta la realizat i de dificult ile pe care le are de dep it. 
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PREDAREA, ÎNV AREA I EVALUAREA ON-LINE –                                   
O PROVOCARE? 

Prof. înv. pre c. STROE MONICA                                                        
Gr dini a P. P. “Lumea pove tilor” Constan a 

 

 

Societatea în care tr im se afl  într-o continu  dezvoltare în toate domeniile, astfel fiind necesar  i 
evolu ia oamenilor care tr iesc în ea. Educa ia a înso it istoria omenirii de-a lungul timpului, asigurând 
transmiterea cuno tin elor, a deprinderilor i descoperirilor din genera ie în genera ie. n prezent, studen ii 
trebuie s  treac  peste o mul ime de provoc ri, s  fie preg ti i s  rezolve problemele cu care se confrunt  
i s  se adapteze noilor tehnologii.  

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut  i apreciat  ca cea mai eficient  i de dorit de pân  
acum, este înv mântul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul 
deînv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesulde predare – înv are 
si tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai c utat prin economia de timp pe care o implic . 

Înv area digital  a ajuns s  joace un rol crucial în educa ie. Cum? Prin faptul c  îi face pe 
elevi/studen i s  devin  mai interesa i s  înve e i s - i extind  orizonturile [6]. Instrumentele digitale i 
tehnologia contribuie la dezvoltarea abilit ilor eficiente de înv are a studen ilor. Ace tia devin capabili s  
identifice ceea ce au nevoie pentru a înv a, g sesc i utilizeaz  resursele online, i aplic  informa iile util. 
Acest lucru le spore te eficien a i productivitatea. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se folose te în educa ia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc a a-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de con inut educa ional pe un server 
Web, crearea de re ele de comunicare între participan ii la procesul de educa ie, de înv are i de gestionare, 
permi ând testarea independent  a cuno tin elor lor prin intermediul diferitelor teste. 

O platform  e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care ofer  profesorilor, 
elevilor, p rin iilor i altor persoane implicate în educa ie, informa ii, instrumente i resurse pentru a sprijini 
i a spori livrarea i managementul educa ional. 

Deoarece înv area digital  este mult mai interactiv , mai u or de re inut i asimilat decât manualele 
voluminoase, putem spune cu certitudine c  digitalizarea reprezint  un context mai bun, care ofer  o 
perspectiv  mai larg  i activit i mult mai atractive decât metodele tradi ionale de înv mânt, dar s  nu 
uit m i de faptul c  o buna parte de informa ie din internet este fals  sau nevalabil , lucru pe care o carte 
niciodat  nu îl va oferi cititorilor s i. Acest lucru îi ajut  pe elevi/ studen i s  se conecteze mai bine cu 
materialele de studiu. Instrumentele i tehnologiile digitale educa ionale, cum ar fi platformele sociale, îi 
ajut  pe profesori s  creeze i s  administreze grupuri de lucru / comunicare. 

Metodele educa ionale tradi ionale nu trebuie înlocuite ci perfec ionate. Vor exista în continuare 
cursurile tradi ionale împreun  cu instrumentele i tehnologia digital , dar materialele de curs ar trebui s  
reprezinte un supliment al activit ilor. Astfel, orele sunt mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea 
materiei prin discu ii i angajarea în activit i care au la baz  comunicarea i cooperarea între studen i. 
Vorbind despre implementarea educa iei digitale în mediul înv mântului avem impresia c  aceasta ar 
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însemna excluderea celei tradi ionale, îns  cu toate avantajele ei, educa ia digital  nu ar supravie ui f r  cea 
tradi ional  

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

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. OPREA, CRENGU A- L CRIMIOARA. Strategii didactice interactive, Bucure ti: Ed. Didactic  
i Pedagogic , 2006, 49 p 

2. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/389-392_7.pdf 
3. https://edict.ro/studiu-comparativ-intre-metodele-traditionale-si-moderne-utilizate-in-procesul-

de-predareinvatare/. 

 

573



 
 

Studiul tematic – metod  alternativ  de predare – înv are – evaluare 
 
 
 

Prof. înv. primar Stroe Nicoleta                                                          
coala Gimnazial  Nr. 11, Buz u 

 

 

Înv mântul modern se conduce dup  o filosofie a educa iei, care promoveaz  o nou  concep ie 
despre formarea elevului, despre idealul social – uman, astfel încât activitatea colar  vine în întâmpinarea 
trebuin elor dezvolt rii individuale i sociale. În spiritul acestei filosofii se promoveaz  gândirea creatoare, 
ini iativa i cooperarea, capacitatea de decizie, aptitudinile i talentul, personalitatea elevului, a adar un 
înv mânt care cultiv  dinamismul i disponibilitatea pentru înnoire, aptitudinea pentru schimbare, 
capacitatea de inven ie i inova ie. Voca ia înv mântului modern este de a forma oameni capabili de a 
opera cu informa ii, de a face din informa iile existente în memorie un instrument de c utare, cercetare i 
descoperire de noi adev ruri. Conform unor asemenea cerin e i în condi iile cre terii continue a volumului 
de informa ii, accentul cade pe caracterul fomativ al educa iei, pe cultivarea capacit ii de a înv a, pe 
st pânirea metodelor i tehnicilor specifice dobândirii unor noi cuno tin e, educarea capacit ilor creative, 
interdisciplinare etc. Unul dintre principiile de baz  dup  care se conduc activit ile didactice concrete, în 
vederea dobândirii unor astfel de competen e, este principiul instruirii prin ac iune. 

Principiul instruirii prin ac iune s-a impus în practica didactic  modern , având în vedere 
determinarea elevilor s  aib  ini iativ , s  ac ioneze pentru a descoperi, s  provoace atitudini în leg tur  cu 
cele comunicate. Activismul elevilor se manifest  prin dorin a spontan  de a ac iona i realiza, de a se 
angaja într-un efort propriu de c utare – descoperire – însu ire, în cadrul c ruia se între ine un permanent 
schimb de idei cu cadrul didactic. Voin a de a realiza ceva este rezultatul dorin elor personale i nu ceva 
impus din exterior. În satisfacerea propriilor interese de cunoa tere se vor resim i pl cerea i bucuria 
învingerii dificult ilor i a atingerii scopurilor, ceea ce contribuie la dezvoltarea proceselor de voin , 
favorizeaz  c ut rile personale i afirmarea propriilor idei. Astfel, sprijinind dezvoltarea deprinderilor de 
studiu individual, de lucru în echip , se fructific  capacitatea de a gândi i ac iona liber i creativ. 

Înv area prin ac iune stimuleaz  gândirea i tr irile individului, astfel încât se va ajunge la o 
modalitate comprehensiv  de a evalua personal o serie de valori. Procesele formative îl vor preg ti pentru 
st pânirea i utilizarea informa iei, în scopul împlinirii dezideratelor personale i sociale, c ci, în cele din 
urm , educa ia este achizi ionarea unei arte a utiliz rii cunoa terii. 

Unul dintre scopurile principale ale programului Step by Step este s  armonizeze toate aspectele 
dezvolt rii ca pe un întreg i nu ca fragmente disparate. Din acest motiv, apare necesitatea armoniz rii 
procesului de înv are. O astfel de abordare este menit  s  sus in  dezvoltarea copilului sub aspect 
intelectual, social, emo ional, fizic i estetic, i nu doar ca abordare nenatural  asupra unui aspect disparat. 
Acest punct de vedere ar putea p rea în contradic ie cu necesitatea parcurgerii materiei prev zute de 
programa colar . De aici deriv  necesitatea g sirii unui echilibru între dezvoltarea intereselor individuale 
sau a diverselor deprinderi care s  orienteze predarea în concordan  cu programa colar . 

Punerea în practic  armonizat  a programei poate fi dus  la îndeplinire prin abordarea tematic . 
Studiul tematic asigur  în mod natural formarea tuturor deprinderilor pe care copilul trebuie s  i le 
însu easc . Predarea tematic  implic  armonizarea diverselor aspecte ale pred rii prin exploatarea unei idei 
interesante care atinge prin con inutul s u diferite materii. O tem  unic , cu valen e stimulative, d  
posibilitatea elevilor s  vad  leg turile dintre diversele materii i s  participe la înv are pe baza unor 
interese comune.  
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Abordarea tematic  ajut  la identificarea intereselor comune ale elevilor, sprijin  con tientizarea 
apartenen ei la o comunitate, coreleaz  materiile i d  relevan  programei. 

Alegerea unui subiect este primul pas în planificarea unei unit i tematice. Selectarea subiectului 
trebuie s  se bazeze pe scopurile generale ale programei, pe interesele, nevoile i experien ele copiilor i pe 
resursele disponibile s  sprijine procesul de înv are. Subiectul abordat trebuie s  corespund  ca dificultate 
treptei de dezvoltare a copiilor.  

Odat  ce s-a decis alegerea unui subiect, prin organizarea unei sesiuni de brainstorming se vor genera 
diverse idei legate de subiectul respectiv, care s  cuprind  aspectele cunoscute, dar i cele dspre care elevii 
doresc informa ii suplimentare. 

Unitatea tematic  este orientat  de obiective, care se concentreaz  asupra a ceea ce se dore te a se 
realiza prin temele abordate, asupra deprinderilor pe care elevii trebuie s  le dobândeasc , asupra modului 
în care se va face evaluarea. 

Nucleul unit ii tematice sunt activit ile de înv are. inând seama de obiectivele propuse, vor fi 
planificate acele activit i care vor sprijini realizarea lor, creând o rela ie puternic  între activit ile propuse 
i con inutul materiilor. 

În realizarea studiului tematic este necesar s  fie implica i i p rin ii, sugerându-li-se activit i 
atractive, u or de f cut, care vor facilita procesul de înv are i comunicarea dintre coal  i familie. 

Evaluarea este o parte foarte important  a planific rii i pred rii tematice. Obiectivele specifice 
propuse la abordarea temei servesc ca instrument de evaluare prin compara ie. Atingerea acestor obiective 
va determina progresul elevilor. Evalu rile furnizeaz  informa ii importante i reflec ii asupra succesului 
activit ilor. 

 

Studiul tematic pe care l-am desf urat cu elevii clasei a II-a a avut ca tem  anotimpul toamna. Acest 
subiect ne-a oferit o baz  solid  pentru înv area armonizat , acoperind o palet  larg  de interese. Copiii î i 
petrec o mare parte din timp încercând s  în eleag  lumea înconjur toare. Curiozitatea natural  îi conduce 
pe copii s - i pun  întreb ri, s  cerceteze i s  fac  leg tura între experien ele dobândite i cele din trecut. 

Studiul tematic: Toamna 

Obiective 
 

Identificarea schimb rilor petrecute în natur  în acest anotimp 
 Cunoa terea unor aspecte legate de activit ile oamenilor legate de anotimpul toamna 
 Dezvoltarea deprinderilor de ordonare i sintetizare a informa iilor culese din diferite surse 
  IImmpplliiccaarreeaa  ffaammiilliieeii  îînn  rreeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  ssaarrcciinnii  ddee  lluuccrruu  ddiinn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluuii  
  FFoorrmmaarreeaa  ddeepprriinnddeerriiii  ddee  aa  lluuccrraa  îînn  ggrruuppuurrii  mmiiccii  llaa  rreeaalliizzaarreeaa  uunnuuii  pprrooiieecctt  ccoommuunn  

Repere tematice 

Componenta lingvistic  
 Lecturi de poezii sau povestiri despre toamn  
 Redactarea unor texte despre toamn  i schimb rile provocate de acest anotimp în natur  
 Redactarea unor scrisori adresate toamnei 
 Scrierea unor re ete culinare pe baz  de legume 
 Realizarea unor poezii despre toamn  
 Selectarea unor ghicitori despre fructe i legume   
 TTrraannssccrriieerrii  ddee  ffrraaggmmeennttee  îînn  pprroozz   ssaauu  ppooeezziiii  ddeesspprree  ttooaammnn  

 

Matematic  i tiin ele naturii 
 Probleme cu con inut specific, legate de activit ile oamenilor în timpul toamnei 
 Probleme practice legate de estimare, cânt rire, comparare a cantit ilor de legume 
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 Calendarul naturii - lunile de toamn   
 Analizarea schimb rilor care se petrec în natur , modific ri în via a  plantelor i animalelor 
 Fenomenele meteo specifice toamnei 
 Observarea diferitelor semin e de fructe i legume 

 

Arte i construc ii 

  TTooaammnnaa  îînn  ......  lliitteerraattuurr ,,  ppiiccttuurr ,,  mmuuzziicc   
  OObbsseerrvvaarreeaa  ppeeiissaajjeelloorr  nnaattuurraallee  ii  ddiissccuu iiii  ddeesspprree  ccuulloorriillee  ttooaammnneeii  
  OObbsseerrvvaarreeaa  uunnoorr  ppiiccttuurrii  aallee  aarrttii ttiilloorr  ccoonnssaaccrraa ii  
  AAuuddiieerreeaa  ii  iinntteerrpprreettaarreeaa  uunnoorr  ccâânntteeccee  

  RRee eettee  ppee  bbaazz   ddee  ffrruuccttee  ssaauu  lleegguummee  ggrruuppaattee  îînnttrr--oo  mmiinniiccaarrttee  ddee  bbuuccaattee  
  DDeeccoorr  ddee  ttooaammnn   
  RReeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  lluuccrr rrii  ffoolloossiinndd  ddiivveerrssee  mmaatteerriiaallee  --  CCrriizzaanntteemmee,,  PPrriinn eessaa  TTooaammnnaa,,  SSttrruugguurreellee,,  

AArriicciiuull  
  LLuuccrr rrii  ddiinn  ppllaassttiilliinn   
  RReeaalliizzaarreeaa  iimmaaggiinniilloorr  ssuuggeessttiivvee  ppeennttrruu  cc rrttiicceelleellee  rreeaalliizzaattee    
 DDeesseennee  --  CCooppaacciiii  ttooaammnnaa,,  PPllooaaiiaa,,  FFrruuccttee  ii  lleegguummee  ddee  ttooaammnn ..  
  CCoollaajjee  
  CCoonnssttrruuiirreeaa  ccaasstteelluulluuii  ttooaammnneeii  

  

Locul de desf urare 

Copiii au multe de înv at. Fac acest lucru la coal , în parc, dar i acas . Se bucur  s  fie cât mai 
mult timp împreun . Tema aleas  valorific  atât observa iile f cute în natur , cât i informa iile dobândite 
din consultarea altor surse. O activitate foarte atractiv  a fost cea realizat  cu ajutorul familiei, i anume 
preg tirea i notarea unei re ete culinare cu specific de toamn . 

Forma de organizare 

Activit ile au fost realizate prin îmbinarea diverselor forme de organizare: individual, pe echipe sau 
frontal. 

Calendarul studiului 
 

ase s pt mâni, în care au fost parcurse urm toarele etape: 
 Etapa de preg tire - prezentarea obiectivelor, alegerea temei i a subtemelor, împ r irea sarcinilor 
 Etapa de realizare - adunarea materialelor, centralizarea informa iilor i gruparea lor, realizarea 

lucr rilor 

Tipuri de produse 

Portofoliul proiectului care include: desene, lucr ri de abilit i practice, fi e cu poezii i texte ilustrate, 
c rticele ale toamnei, lucr ri individuale i colective. 

Evaluare 
 

 Se analizeaz  rezultatele ob inute în grup, rezultatele proiectului, dar i cuceririle personale. 
 Pentru cadrul didactic este mai important procesul, ce s-a petrecut cu elevul pe parcursul 

proiectului. 
 Pentru elev este important produsul, pentru c  are nevoia confirm rii efortului depus. 
 Urm re te: 
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o progresul în comunicarea oral  i scris  
o integrarea în colectivitate 
o lucrul în echip  
o capacitatea de autoevaluare i coevaluare, creativitatea elevilor 

    
Bibliografie: 

Kate Burke Walsh – „Predarea orientat  dup  necesit ile copiilor de 8, 9, 10 ani”, editura  Cermi, 
Ia i, 1999; 
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INTRODUCERE 
 

Motto: ,,Educa ia este imblânzirea unei fl c ri, nu umplerea unui vas.” Socrate 

Schimb rile care au avut loc în societate si care se petrec chiar sub ochii nostri au determinat 
schimb ri importante i în procesul de înv mânt.“Reforma curricular  a teptat  atât de societatea civil , 
cât i de agen ii educa ionali - elevi, înv tori i profesori, este o condi ie sine qua non a consolid rii 
caracterului performant al înv mântului românesc”1. 

Începând cu anul colar 1998/1999, o reform  profund  i coerent  a evalu rii rezultatelor colare a 
fost introdus  la toate nivelurile înv mântului preuniversitar. Reforma evalu rii elevilor din înv mântul 
primar este o reform  de substan , care are ca scop schimbarea complet  a sistemului existent i nu simpla 
revizuire sau îmbun t ire a acestuia. S-a trecut de la evaluarea cantitativ  – realizat  aproape în 
exclusivitate în func ie de experien a cadrului didactic i de percep ia lor asupra nivelului de preg tire al 
elevilor – la evaluarea calitativ .  

Acest sistem complet nou de evaluare are la baz  criterii unitare, la nivel na ional, de apreciere a 
performan elor elevilor – numite descriptori de performan  – care realizeaz  o evaluare mult mai obiectiv  
(utilizând patru trepte de notare), dar mai important este ca furnizeaz  elevilor i p rin ilor informa ii 
relevante asupra nivelului de preg tire atins. În înv amântul primar, rezultatele evalu rii se exprim  prin 
calificative. 

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

1Cri an Alexandru, Noul Curriculum Na ional: statut, componente i caracteristici, în:  
,, Înv mântul primar”, nr.   2 -3/1998, pag.3 
Conform Legii Educa iei Na ionale (Legea 1/ 2011), scopul evalu rii este acela de a orienta i de a 

optimiza înv area. 
Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor 

individuale de înv are. 
La finalul clasei preg titoare, cadrul didactic responsabil, întocme te, în baza unei meodologii 

elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale, un raport de evaluare a dezvolt rii fizice, cognitive, socio-
emo ionale, a dezvolt rii capacit ilor i atitudinilor de înv are, precum i a limbajului i a comunic rii. 

O alt  noutate, începând cu anul colar 2013-2014, o reprezint  introducerea unei forme mai 
complexe de evaluare la sfâr itul claselor a II-a i a IV-a i anume Evaluarea Na ional , care cuprinde 
subiecte unice elaborate de exper i în educa ie, urmând modelul european al sistemelor de evaluare. 
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Ca form  de evaluare, acest examen reprezint  o evaluare sumativ . Este o evaluare de bilan  a 
instruirii, care intervine la sfâr itul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de inv are ce constituie un tot 
unitar, corespunz tor, de exemplu unei programe, unei p rti mai mari din program , sau indic  rezultatele 
ob inute la sfâr itul unei perioade de înv are- semestru, an colar, ciclu de studii. 

La ora actual  se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin intermediul unor metodologii 
complexe, i a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de 
cdrele didactice la clas , vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri 
orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea 
etc.) ce reprezint  de fapt alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activit ii de înv are. 

Al turi de metodele de evaluare tradi ionale, metodele alternative de evaluare vizeaz  pe lâng  
obiectivele de înv are i pe cele atitudinale i comportamentale, metodele alternative se utilizeaz  la ciclul 
primar adaptate la particularit ile de vârst  ale elevilor, la specificul fiec rei discipline i la condi iile în 
care se desf oar  activitatea didactic . Ele îmbin  procedeele orale i scrise, solicitând capacit i, 
cunostin e, atitudini i comportamente (ca în cazul proiectului, al investiga iei) sau înso esc celelalte metode 
de evaluare, completându-le (ca în cazul observa iei sistematice, al portofoliului).  

Autoevaluarea poate fi considerat  la ciclul primar, scop al activit ii formative i mijloc de stimulare 
a motiva iei i de autoreglare a activit ii de înv are a elevului. Utilizate într-o varietate de forme ele dau 
eficien  actului de evaluare prin compensarea dezavantajelor unor metode cu avantajele ce decurg din 
aplicarea altora. 

Sistemul tehnicilor i instrumentelor de evaluare s-a îmbog it substan ial. În practica evaluativ  
curent  dar i în dezbaterile teoretice i în lucr ri de specialitate se solicit  expres integrarea în probele de 
evaluare  a  itemilor obiectivi, semiobiectivi i subiectivi, în deplin  coresponden  cu complexitatea 
competen elor i performan elor vizate prin programe i manuale colare etc. 

Modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor noi de înv are-evaluare a unor strategii 
moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  
instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile 
cerin e ale societ ii, cadrul didactic nu este un simplu executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine 
factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe care îi înva , având rol de coordonator i 
catalizator al educa iei. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea colar  poate fi considerat  a treia dimensiune a 
preocup rilor didactice, care trebuie s  fie la rândul ei evaluat  în contextul celorlalte componente i al 
condi ionarilor externe i interne ale acestui proces. 

Renata Vigono sus ine c  ,,evaluarea presupune un demers de identificare a valorilor”. În acela i 
spirit, Anna Bonboir apreciaz  astfel ca a evalua înseamn  ,,a face o judecat  de valoare” sau ,, a formula 
o judecat  de valoare”. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 

experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am f cut cuno tint  cu aplica ii 
care faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
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dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem s  inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

Din necesitatea transform rii elevului într-un partener autentic al înv torului în   evaluare, toate 
cadrele didactice ar trebui s - i adapteze demersurile didactice în func ie de nevoile reale ale acestuia i s  
îmbine armonios metodele de evaluare, pentru c  acestea contribuie la îmbun t irea procesului de 
înv mânt i la realizarea unei evalu ri eficiente, fie ea online sau tradi ional.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR                                        
- ÎNTRE TRADI IONAL I ON - LINE 

Autor: prof. STROE VIOLETA DANIELA,                                                
Gr dini a cu P. P. “Raz  de Soare” Târgovi te 

  
Cea mai mare provocare pentru noi profesorii, a constituit-o trecerea de la predarea tradi ional , din 

clas , la cea din mediul on-line. 

Am fost nevoi i s  ne adapt m noului proces de predare la distan  i s  g sim solu ii prin care s -i 
men inem pe copii activi. Fie c  este vorba de predare sau evaluare, copilul trebuie s  perceap  întregul 
proces ca pe un joc interactiv, menit s -i stimuleze participarea. 

Chiar dac  în predarea traditional , folosirea calculatorului, în mai toate etapele instruirii, devenise 
obi nuin , totusi, în etapa de evaluare nu foloseam des instrumente TIC. Profesorii caut  permanent 
modalit i de integrare a tehnologiei în predare i evaluare. 

În selectarea instrumentelor de evaluare trebuie s  tinem cont de func iile acesteia care îi va ajuta pe 
copii în fixarea i consolidarea cuno tin elor; dezvoltarea încrederii în for ele proprii; s  men in  interesul 
pentru cunoa tere, stimulându-i i dirijându-le înv area; încurajând autoaprecierea i autoafirmarea. 
Feedback-ul primit ne arat  cât de eficiente au fost instrumentele folosite atât în predare cât i în evaluarea 
cunostin elor. 

Formele de evaluare folosite sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . Îns , evaluarea ini ial  este 
cea care se realizeaz  la începutul programului de „instruire” i stabile te nivelul de preg tire a pre colarilor 
în momentul ini ierii programului respectiv i constitue o condi ie hot râtoare pentru activit ile urm toare, 
dand posibilitatea educatoarei de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie 
eficient , criteriile i modalit ile de verificare, m surare i apreciere a gradului de preg tire a pre colarilor, 
trebuie elaborate pornind de la obiectivele propuse. Datele ob inute ajut  procesul didactic: stabilirea 
modului de predare a noului con inut, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i crearea 
unor m suri de recuperare a unora dintre pre colari. 

Ca metode tradi ionale, în gr dini  folosim probe orale, probe practice i mai rar probe scrise,  
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare direct  
între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. Probele 
orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura, putând s - i justifice 
r spunsul. Acest lucru a fost posibil i în mediul on-line. Comunicarea video, a f cut posibil  evaluarea 
pre colarului f r  ca el s - i de-a seama. 

Spre deosebire de metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în 
gr dini  (turul galeriei, piramida, scaunul autorului, ghicitorile, metoda ciorchinelui, posterul, blazonul, 
tehnica florii de nuf r, tehnica analitico-sintetic , metoda cubului, turnirul întreb rilor, jurnalul grupei, 
observarea sistematic  a comportamentului, portofoliul, autoevaluarea, etc.) în on-line, am folosit diverse 
aplica ii disponibile. Exist  instrumente/jocuri on-line i pentru copiii de gr dini . Aceste instrumente 
faciliteaz  înv area la distan , punând la dispozi ia copiilor diverse modalit i de înva are/evaluare i ne 
ajut  pe noi, profesorii, s -i cunoastem mai bine. 
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Unele instrumente folosite de mine, atât în predare cât i în evaluare: Kahoot – aceast  aplicatie d  
posibilitatea copiilor de a devini „profesori”, construind ei în i i itemi de teste. Wordwall – aici întâlnim 
mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare. (Roata aleatoare, Deschide caseta (sunete, 
silabe,asocieri,cuvinte), chestionar concurs, labirint,  anagrame. Exist , de asemenea, multe programe de 
anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezent ri: Prezi, Animaker, Jigsaw puzzles,explorer, 
etc.  

Alte modalita i de evaluare pe care le-am folosit în predarea on-line au fost testele de creativitate i  
realizarea unor povesti, pornind de la anumite imagini sau teme. 

Pe toata perioada pandemiei,am utilizat platforma educa ional  Google Classroom, cea mai utilizat  
platforma la nivel de gradini  i scoal . Utilizarea acestei platforme - Google Classroom este destul de 
eficient  datorit  faptului c  pot lucra usor, atât profesorii, cât i elevii. Profesorul are la dispozi ie o serie 
de instrumente prin care poate realiza predarea noilor con inuturi (postarea de materiale sub form  unor 
fi iere înc rcate pe platform  – documente word, PDF, link-uri, prezent ri Power Point, filmule e, etc); 
utilizarea comentariilor pentru a ine leg tura în permanen  cu elevii, precum i utilizarea Google Meet 
pentru interac iune video. Aici se poate discuta cu elevii atunci când doresc; pot fi corectate temele i poate 
fi oferit feedback direct fiec rui elev. 

Platforma ofer  i instrumente specifice pentru realizarea evalu rii în mediul on-line. Avantajele 
platformei Google Classroom, în ceea ce prive te evaluarea online, sunt: accesibilitatea (elevul se poate 
conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tablet , smartphone, calculator desktop – pentru a participa la 
procesul de evaluare), primeste feedback imediat,iar calificativul poate fi trimis pre colarului împreun  cu 
explica iile necesare. 

Având un dosar personal virtual al copilului, cu toate evalu rile primite, profesorul poate urm ri mai 
u or progresul sau regresul elevului, al turi de p rinte, ca parte a procesului educa ional, deoarece 
pre colarul realizeaz  activit ile propuse cu ajutoul p rin ilor. 

Realiz rile elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale. 
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În ultimul timp, în teoria i practica educa iei i instruirii, conceptul de evaluare a suferit modific ri 
semnificative. De la simpla verificare a cuno tin elor acumulate de c tre elev i notarea lor de c tre înv tor 
s-a ajuns la extinderea ac iunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de înv mânt, asupra 
proceselor de instruire, a durabilit ii cuno tin elor elevului, a calit ii curriculumului colar i a preg tiri 
personalului didactic.  

Profesorul cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale 
evalu rii: s  fie continu , complet  i corect .  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 
urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea.  

Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 
evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente.  

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note sau 
calificative colare. Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a 
progresului colar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, 
atitudini, aptitudini, etc.  

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

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

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realiz rii structurii testului de verificare 
trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, 
analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi.  
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Dup  elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoa te dac  acesta m soar  
ceea ce este destinat s  m soare:  

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

Men ionez c  validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia dup  mai 
multe cicluri de examinare. În istoria evalu rilor mele on-line, am încercat de multe ori s  asigur c  testul 
a fost obiectiv i fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate ob inute de diferite 
genera ii de elevi.  

Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o 

întrebare sau o lec ie înv at . Se poate.  

Dup  opinia mea probele scrise ies din discu ie pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabil .  

Probele practice… doar dac  au aplicabilitate în mediul electronic.  

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea i autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru 
înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora.  

Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora i 
o poate posta on-line de asemenea. 
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Evaluarea între online i traditional 

Prof. înv. pre . Stroie Nicoleta - Alina                                                     
G. P. N. Cârst ne ti, Ote ani, Vâlcea 

 
Evaluarea modern  este abordat  în termeni de procese i nu de proceduri / modalit i de m surare a 

rezultatelor înv rii. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan i obligatoriu cu 
gândul la “control”, “verificare”, “examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai 
ales ca mod de concepere, prin sintagma „activitate evaluativ ”. Din perspectiva modern , “a evalua” 
înseamn  a desf ura o activitate care înso e te pas cu pas procesul de predare-înv are.   

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

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale acestora 
(gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea competen elor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru pre colari: un mediu de înv are mult mai confortabil, dar care necesit  suportul adul ilor 
(al p rin ilor, în cazul înv rii de acas ) Un aspect motivant pentru cadrele didactice î l reprezint  schimbul 
de bune practici i asisten  din partea colegilor.  

 Aplica iile i instrumentele digitale car e se pot utiliza în facilitarea înv rii on-line i în sus inerea 
gr dini ei de acas : 

 CONFERIN ELE ON-LINE faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron 
a pre col arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM - Este 
platforma de ore on-line cea mai utili zat  de c tre cadrele didactice din România. Se cr eeaz  conturi 
gratuite pentru profesori (contul co lii nu are limit  de timp. Pre colarilor i p rin ilor acestora le trimite i 
link-ul. Pe white board se poat e desena, colora, face opera ii matematice sau ad not ri pe ecran; se pot 
împ rt i ecranul i documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru pre colari 
p entru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) Exist  op iunea s  se înregistreze întreaga 
conferin  audio-video. https://zoom.us/ 

 
 GoogleMeet - Este o aplica ie din suita Google for Education pe care o pute i accesa doar  

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

 

585



 HARTI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplica ii digitale se num r  i h r ile 
dintre care enumer m Google Maps,Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes i la ciclul pre colar. ZEEMAPS- este una dintre cele mai u or de folosit aplica ii prin 
completarea unor câmpuri i identificare pe hart  a pozi iei tale, a gr dini ei tale. Este un instrument care 
permite vizulizarea datelor geografice. Nu necesita cont de utilizator i este gratuit. Îl pute i accesa de aici: 
www.zeemaps.com 

 
 JOCURI ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice doarece  î i 

p streaz  sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- 
este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i decuparea sub forme de piese 
în func ie de complexitatea dorit  (de la 3 la câteva sute de buca i). Este o aplica ie gratuit  i nu necesit  
crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

 
 

CREATOARE ON-LINE- sunt aplica ii u or de folosit, foarte vizibile ne ajut  în crearea  de 
colaje, slide-showuri, filmule e, anima ii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. PIZAP- 
este un editor on-line cu ajutorul c ruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afi e în format digital 
etc. Este foarte u or de utilizat, este gratuit i nu necesit  crearea unui cont. Se poate accesa de aici: 
https://www.pizap.com/ 

 
 Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 

formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas . 
Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . 
Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precm i rapoarte detaliate despre 
r spunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 
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3. Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i strategii, 
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Evaluarea ini ial  în activitatea didactic  

 

 

PROF. STROIU AURORA                                                              
COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR  ,,ELENA DOAMNA”, GALA I 

 

 

Evaluarea este component  a procesului de înv mânt i reprezint , al turi de predare i înv are, o 
func ie esen ial  în cadrul acestuia. Evaluarea este acel punct final în întreaga serie de ac iuni legate de 
proiectare, de organizare, de desf urare i control al întregului proces instructiv-educativ. Esen a evalu rii 
este cunoa terea sau recunoa terea efectelor ac iunii desf urate, pentru ca apoi, inînd cont de informa iile 
ob inute, activitatea care este supus  evalu rii s  poat  fi ameliorat  i perfec ionat  în timp. 

Dintre cele trei tipuri de evalu ri: ini ial , sumativ , final ; evaluarea ini ial  sau de pornire, 
predictiv , datorit  func iilor ei de diagnoz , respectiv prognoz , are rolul de a stabili care este nivelul de 
preg tire al elevilor la începutul unei activit i, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactic  
care s  corespund  realit ilor. 

Evaluare ini ial  este necesar  la începutul unui program de instruire – ciclu de înv mânt, an colar, 
semestru, începutul unui capitol i chiar al unei lec ii.  

Evaluarea ini ial  dat  la începutul unit ii de înv are ne ajut  s  ac ion m proactiv pentru c  analiza 
rezultatelor elevilor la aceast  evaluare ne ofer  oportunitatea s  identific m cuno tin ele i competen ele 
care nu sunt opera ionale i s  select m acei elevi care trebuie s  beneficieze de ajutor pentru recuperare. 
Astfel, putem s  determin m nivelul de dificultate de la care trebuie s  înceap  procesul de înv are i 
putem contura - conceptual i procedural – ce înseamn , de fapt, pentru ace ti elevi, recuperare sau 
dezvoltare. În absen a acestei evalu ri, proiect m unitatea de înv are “în orb”, f r  a ti ce ancore 
informa ionale i procedurale au elevii no tri i afl m mult prea târziu c  s-a produs o înv are f r  efecte 
comportamentale m surabile. 

Evaluarea ini ial  este bine s  fie realizat  pentru a putea determina cuno tintele i acele capacit i 
care reprezint  premise ale asimil rii noilor con inuturi i de asemenea pentru formarea unor competen e 
noi. 

Evaluarea ini ial  nu î i propune s  aprecieze performan ele globale ale elevilor i nici s  le 
ierarhizeze, de aceea se recomand  ca aceste performan e s  fie raportate la bareme de evaluare sau de 
apreciere. Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe elevi s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate.  

Dac  elevii în eleg evaluarea ca pe un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca pe o evaluare 
propriu-zis  care implic  emo ii, se pot concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i 
i astfel rezultatele evalu rii pot reflecta obiectiv dac  elevii au preg tirea necesar  cre rii premiselor 

favorabile unei noi înv ri. 
O bun  evaluare înseamn  atunci când elevii reu esc s  înve e din propriile gre eli i sunt capabili s  

dezvolte o atitudine critic  asupra propriei munci. Pentru a reu i s  îi implice pe elevi în procesul de 
evaluare profesorul trebuie s  aib  în vedere câteva aspecte. În primul rând, este foarte important ca elevii 
s  fie informa i înc  de la începutul procesului educativ asupra obiectivelor acestuia; astfel, ei vor face tot 
posibilul s  î i dirijeze înv area spre atingerea acestora. Un alt aspect important pentru succesul evalu rii 
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este ca elevii s  fie informa i asupra formatului pe care îl va avea evaluarea. De asemenea, ar trebui ca 
elevii s  cunoasc  criteriile conform c rora vor fi evalua i ca s  poat  aprecia nivelul la care se ridic  
performan a lor. 

Copiii, elevii, trebuie s  în eleag  faptul c  ei trebuie s  înve e, pentru a întâmpina i a împlini acea 
dorin  de a ti, a cunoa te, a se dezvolta, a în elege i a descoperi, acestea constituind un mare pas, un 
adev rat progres în dezvoltarea psihic  i în cadrul activit ii colare a elevului. 

De i evaluarea descurajeaz  de multe ori atât profesorii cât i elevii, aplicat  în mod constructiv, ea 
poate deveni cel mai puternic factor pentru stimularea motiva iei pentru înv are. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 
Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactic  i Pedagogic , RA, Bucure ti, 1994. 
Radu, Ion T., Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Bucure ti, E.D.P., 1981. 
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Metode i tehnici de evaluare 
în înv mântul online 

Prof. înv. primar Subin Vera 
coala Gimnazial  Varia , jud. Timi  

 
 
 
Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 

ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
cumulativ . 

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

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
 monitorizarea r spunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 

 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 

Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil  i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online.  

 
Flexibilitatea poate însemna: 
 
 sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerci ii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas , locul de munc  sau orice loc aleg. 
M sura în care aceste alegeri sunt disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
i software utilizat, cerin e de a începe i a finaliza la anumite date i a a mai departe. 

 
Când e mai bun  evaluarea online? 
 
Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 

echidistan  i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa .  
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i 

procesele de colectare i administrare.  
 

589



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

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

 
Op iunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 

din afar . 
Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea comunic rii 

prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; 
alc tuirea i predarea de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri cu 
r spuns de tipul alegere multipl  i quiz-uri.  

 
Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
 
 teme scrise; 
 participarea la discu ii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; 
 quiz-uri i întreb ri online; 
 activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

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

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

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

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom i Microsoft Team. 
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Metode interactive utilizate în evaluarea didactic  

 
 
 

Prof. înv. primar Sucitu Margareta 
c. Gim. „Octavian Goga” Satu Mare 

 
 
 

Una din provoc rile societ ii contemporane este necesitatea regândirii colii, a educa iei formale, 
al turi de cea informal  i cea nonformal . Sistemul colar, ca subsistem al macrosistemului de educa ie, 
prin oferta sa educativ  contribuie la dezvoltarea, formarea i evolu ia personalit ii copilului, respectiv 
tân rului.  

 
Problematica evalu rii este i va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogic . 

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

Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-determinarea evaluatului 
de a înv a mai mult. De multe ori spun c : examenul este ultima lec ie pe care o prime te  elevul înainte 
de a absolvi, f r  a folosi lec ie în sensul peiorativ. 

De i la nivel conceptual exist  o unitate a punctelor de vedere privind rolul evalu rii, formelor de 
evaluare, strategiilor de evaluare i metodelor de evaluare, la nivelul practicii intervine o limitare a evalu rii 
determinat  de modul în care aceasta este perceput  i practicat  de diferite coli, de diferi i profesori. 
Evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate ac iunile umane; la nivel educa ional ea nu mai este 
un act final al înv rii, ci se integreaz  organic în procesul de înv are, creând rela ii interactive i circulare. 
Elevul, în timp ce înva , efectueaz  repetate procese de valorizare i de apreciere critic  care-i servesc ca 
baz  pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare i dezvoltare. La nivelul procesului de 
înv mânt intereseaz  nu numai desf urarea evalu rii didactice ci i formarea i dezvoltarea capacit ii 
elevilor de autoevaluare. 

Evaluarea este o component  a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoa terea efectelor 
activit ii desf urate, în vederea optimiz rii ei, pe baza colect rii, organiz rii i interpret rii rezultatelor 
ob inute prin intermediul instrumentelor de evaluare.  

Se remarc  o tranzi ie de la problematica preciziei, garantat  prin m surare, la o problematic  a 
raport rii calitative, prin luarea în considera ie a fundamentelor form rii elevului i o orientare spre 
modalit i care favorizeaz  dezvoltarea autonomiei elevilor. De-a lungul timpului au fost numeroase 
polemici în leg tur  cu gradul de obiectivitate i de precizie al metodelor de evaluare.  

Utilizarea exclusiv  a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute are adep i pro i contra. În practic , 
îmbinarea lor reprezint  solu ia cea mai bun . Probele scrise ies din discu ie pentru instrumentele on-line. 
Inclusiv partea de teze scrise nu mai este aplicabil .  

Strategiile moderne de evaluare urm resc s  accentueze dimensiunea ac iunii evaluative care ofer  
elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu ca ansamblu de cuno tin e, dar mai ales, 
ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, abilit i, competen e).  

 
Acestea sunt: proiectul; portofoliul; fi a pentru activitatea personal  a elevului; h r ile conceptuale; 

tehnica 3-2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului 
elevului; jurnalul reflexiv; investiga ia; interviul; înregistr ri audio i/sau video.  

 

592



 
 

 
Voi prezenta doar câteva dintre acestea: 
 
1. Proiectul începe în clas , prin definirea i în elegerea sarcinii de lucru – eventual i prin începerea 

rezolv rii acesteia – se continu  acas  pe parcursul a câtorva zile sau s pt mâni. Elevul are permanente 
consult ri cu profesorul. Proiectul se încheie tot în clas , prin prezentarea în fa a colegilor a unui raport 
asupra rezultatelor ob inute i dac  este cazul, a aplica iei realizate. Proiectul este o form  activ , 
participativ  care presupune i încurajeaz  transferul de cuno tin e, capacit i, faciliteaz  i solicit  
abord rile interdisciplinare, i consolidarea abilit ilor sociale ale elevilor. Este deosebit de util atunci când 
profesorul urm re te accentuarea caracterului practic/aplicativ al înv rii i apropierea între discursul 
teoretic i experien a de via  a elevilor. 

 
2. Portofoliul îl ajut  pe elev s  se autoevalueze. Portofoliul reprezint  “cartea de vizit ” a elevului, 

prin care profesorul poate s -i urm reasc  progresul la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval de 
mai lung de timp. Portofoliul reprezint  un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate s  includ  
i alte elemente c tre care se îndreapt  interesul elevului i pe care dore te s  le aprofundeze.  

 
3. Tehnica 3-2-1. Denumirea provine din faptul c  elevii scriu: 
-3 termeni (concepte) din ceea ce au înv at, 
-2 idei despre care ar dori s  înve e mai mult în continuare i 
-o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care consider  ei c  au dodândit-o în urma activit ilor de 

predare-înv are. 
                
4. H r ile concepuale pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire i în elegere ale celui sau 

celor care le elaboreaz . Cu alte cuvinte, important este nu cât cuno ti, ci rela iile care se stabilesc între 
cuno tin ele asimilate. Performan a depinde de modul în care individul î i organizeaz  experien a, ideile, 
de structurile integrate i de aplicabilitatea acestora. Evaluarea poate fi reprezentat  i prin diferite tipuri de 
h r i conceptuale, de ex.: „pânza de p ianj n”- în centrul ei fiind elevul. 

                   
Problema evalu rii este pe cât de dificil  pe atât de interesant  i de important  pentru elevi i 

profesori. Dasc lii sunt direct responsabili dac  procesul educativ este util dar i pl cut elevilor, de aceea 
ar trebui s  construim o imagine pozitiv  a evalu rii.  

Evaluarea nu trebuie asociat  cu controlul, e ecul sau sanc iunea ci cu formarea unei imagini cât mai 
corecte despre sine, cu calit ile pe care le poate valorifica i dezvolta de aici încolo.   

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 
A adar, facem evaluare doar pentru c  trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate.  

O facem pentru a avea un scop.  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
 

Prof. Suciu Andreea 
Colegiul  ”Aurel Vijoli” F g ra  

 
 

 
Evaluarea nu poate fi redus  doar la prezentarea unei simple constat ri, relevând disfunc ionalit ile, 

ea trebuie s  faciliteze analize comparate, prmi ând în elegerea diversit ii situa iilor i modificarea 
activit ii pentru îmbun t irea acesteia. Prin îndeplinirea cu eficien  a func iilor sale (diagnostic , 
prognostic , de certificare, de selec ie, motiva ional , de fedbeck, de ameliorare, de perfec ionare, dar i de 
optimizare, de orientare colar  i profesional ) evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime 
a proceselor de predare i înv are la clas .  

Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu 
putem înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic 
cât i elevului cre terea gradului i m surii în care au fost îndeplinite finalit ile propuse. Eficien a 
proceselor de predare i înv are depinde de corectitudinea i de promptitudinea cu care se realizeaz  actele 
evaluative.  

Evaluarea ne prmite s  ne pronun m asupra st rii unui fapt, proces, la un anumit moment, din 
perspectiva informa iilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în 
raport cu o anumit  norm  la care ne raport m. 

 Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în func ie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

 
1. Din punct de vedere al situa iilor de evaluare, putem identifica dou  strategii:  
 Evaluarea realizat  în circumstan e obi nuite, bazat  pe observarea activit ii elevului  
 Evaluarea specific , realizat  în condi ii special create ce presupune elaborarea i aplicarea unor 

probe, partenerii angaja i în proces fiind con tien i de importan a demersurilor de verificare i apreciere  
2. Dup  func ia dominant  îndeplinit , putem identifica dou  strategii:  
 Evaluarea diagnostic  – se realizeaz  o diagnoz  descriptiv  ce const  în localizarea lacunelor i 

erorilor în cuno tin e i abilit i, dar i a ”punctelor forte” i o diagnoz  etiologic  care relev  cauzele care 
au generat neajunsurile constatate  

 Evaluare predictiv  prin care se urm re te prognozarea gradului în care elevii vor putea s  r spund  
pe viitor unui program de instruire  

3. Dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii:  

 Evaluarea ini ial , realizat  la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a se stabili nivelul 
la care se situeaz  elevii 

  Evaluarea formativ , care înso e te întregul parcurs didactic, organizând verific ri sistematice în 
rândul tututror elevilor  

 Evaluare sumativ , care se realizeaz , de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire  
4. Dup  autorul care efectueaz  evaluarea, putem identifica trei strategii:  
 Evaluarea intern , întreprins  de aceea i persoan /institu ie care este direct implicat  i a condus 

activitatea de înv are (înv torul sau profesorul clasei) 
  Evaluare extern , realizat  de o alt  persoan /institu ie, alta decât cea care a asigurat derularea 

pred rii i înv rii  
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 Autoevaluarea, efectuat  de subiectul însu i asupra propriului progres.  
5. Dup  obiectul evalu rii:  
 Evaluarea procesului de înv are, atât a achizi iilor, cât i a procesului în sine 
 Evaluarea performan elor, realizate individual, în grup sau de c tre grup  
 Evaluarea a ceea ce s-a înv at în coal  sau a ceea ce s-a înv at în afara colii  

6. Dup  accentul pus pe proces sau pe sistem: 
 Evaluarea de proces – se refer  la performan ele elevului  
 Evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desf oar  procesul de înv mânt  

7. Dup  domeniu: 
 Evaluare în domeniul cognitiv (cuno tin e)  
 Evaluare în domeniul socio-afectiv (atitudini)  
 Evaluare în domeniul psihomotor (capacit i, aptitudini, deprinderi)  

8. Dup  modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
 Evaluare cantitativ  - rezultatele sunt cuantificabile în func ie de punctaj  
 Evaluare calitativ  – rezultatele nu pot fi m surate prin cuantificare. De asemenea, evaluarea mai 

poate fi:  
 Preponderent pedagogic , vizând în esen  ceea ce subiec ii au asimilat, ceea ce tiu s  fac  i ce 

capacit i i tr s turi i-au format  
 Preponderent psihologic  privind func iile psihice implicate în activitatea de înv are, vizând 

aptitudinile subiectului de a înv a, adic  ceea ce poate s  fac .  
Evaluarea formativ  promoveaz  un nou demers în cadrul c ruia intereseaz  din ce în ce mai mult 

progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite. Dezvoltânduse pe terenul 
inova iei pedagogice, evaluarea formativ  sprijin  realizarea unei pedagogii diferen iate care permite o 
evaluare interactiv  în cadrul c reia formatorul nu mai e interesat numai de rezultate, ci i de procesul care 
conduce la acest rezultat. 

Strategiile de evaluare centrate pe înv are, precum i cele dialogate, formative i formatoare, se 
înscriu în rândul strategiilor de evaluare interactiv . Evaluarea interactiv  presupune existen a unui 
parteneriat între agen ii educa ionali, care au la baz  procese de colaborare i de negociere constructiv  i 
care vizeaz  responsabilizarea educatului i mobilizarea ini iativelor acestuia în cadrul proceselor de 
înv are i evaluare. Scopurile principale ale evalu rii interactive sunt cel de stimulare a capacit ii de 
autoevaluare a subiectului implicat în proces, de con tientizare a necesit ii acestuia i de sporire a 
încrederii în for ele proprii ale educatului. Având un rol important în eficientizarea activit ilor de orice tip, 
evaluarea este permanent  în orice domeniu de activitate uman . Înv mântul este un domeniu central i 
de maxim  importan  social , în care activitatea de evaluare se manifest  cu prec dere i al c rui demers 
este profund justificat.  

Evoluând de la concep ia tradi ional  asupra evalu rii ce o situa la sfâr itul înv rii, ast zi, evaluarea 
este mai mult decât un proces final sau paralel cu înv area. Este un act care se integreaz  organic în acela i 
proces de înv are, creând rela ii interactive i circulare. Elevul, în timp ce înva , efectueaz  repetate 
procese de valorizare i apreciere critic  care-i servesc ca baz  pentru luarea deciziilor orientative în 
propria-i formare i dezvoltare. La nivelul procesului de înv mânt intereseaz  nu numai desf urarea 
evalu rii didactice, ci i formarea i dezvoltarea capacit ilor elevilor de autoevaluare. Apare astfel 
necesitatea accentu rii preocup rilor care urm resc dezvoltarea capacit ii elevilor de autoevaluare, în 
condi iile desf ur rii unui dialog deschis între profesor i elev. În plus, aceste noi preocup ri au ca scop 
dezvoltarea unei înv ri creative menite s  formeze oameni inovatori i nu repetitive 

Evaluarea formatoare este considerat  forma des vîr it  a evalu rii. Reprezint  o nou  etap , 
superioar  de dezvoltare a evalu rii formative, care va fi func ional  odat  cu instaurarea obiectivului de 
sumare de c tre elevul însu i a propriei înv ri. Evaluarea formatoare are drept scop promovarea 
activit ilor de înv are ca motor motiva ional pentru elev.  

 

Bibliografie:  
1. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri si strategii, 

Bucure ti, Editura Aramis, 2002  
2. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Bucure ti Editura Didactic  i Pedagogic , 2000 
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Evaluarea cuno tin elor elevilor                                                          
din înv mântul primar 

prof. nv. primar SUCIU CLAUDIA ADELA 
coala Gimnazial  „Avram Iancu” Târn veni 

 

 
Înv mântul este un domeniu central i de maxim  importan  social , aria în care activitatea de 

evaluare se manifest  cu prec dere i al c rei demers este profund justificat. Evaluarea în domeniul 
educa iei i al înv mântului urm re te s  aprecieze cu obiectivitate i prin mijloace tiin ifice efectele 
unei ac iuni pedagogice. 

În epoca contemporan  este nevoie de un om nou, cu o gândire creatoare, inovatoare, un explorator 
îndr zne . Apare deci necesitatea moderniz rii înv mântului prin a ezarea pe primul loc a dezvolt rii 
capacit ilor intelectuale ale elevilor i priceperii de a le utiliza în mod creator. 

Dac  în înv mântul tradi ional se punea accent pe predare de informa ii, în cel contemporan se pune 
accentul pe func ia formativ  a înv mântului. 

Evaluarea are un rol deosebit de important în procesul de înv mânt, având leg tur  cu progresul în 
predare i înv are, cu calitatea i eficien a în educa ie. Ion T. Radu  consider  c  evaluarea define te 
procesul menit s  m soare i s  aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a 
acestuia, eficacitatea resurselor, a condi iilor i a opera iilor folosite în desf urarea activit ii, prin 
compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea lu rii deciziilor privind ameliorarea activit ii 
în viitor (Ion T. Radu,1981). 

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 
rezultatelor colare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare –înv are – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât 
s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are. 

Evaluarea în înv mântul primar st  la baza modelarii colarului, a direc ion rii acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un procedeu, este o opera ie complex , un 
tot unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate:  

a) con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate;  
b) care este menirea i din ce perspectiv  se efectueaz  evaluarea;  
c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final) 
d)  modalitatea concret  de înf ptuire a evalu rii (cu ce instrumente, probe);  
e) în ce fel se prelucreaz  datele i cum se valorific  informa iile; 
 f) pe baza c ror criterii se evalueaz . 
Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în func ie 

de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, 
competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. 

Rela ia dintre metoda de evaluare i instrumentul de evaluare trebuie interpretat  ca o rela ie de 
dependen  univoc  a instrumentului de metod , în scopul c  cel dintâi î i subsumeaz  valen ele formative 
i opera ionale realiz rii perspectivei metodologice propuse. 
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Astfel, metoda de evaluare, în ansamblul s u, vizeaz  întregul demers de proiectare i realizare a 
actului educativ, de la stabilirea obiectivelor de evaluare i pân  la construirea i aplicarea instrumentului 
de evaluare prin care inten ion m s  ob inem informa iile necesare i relevante pentruscopurile propuse. 
Instrumentul de evaluare este partea integrant  a metodei, fiind cel care concretizeaz  la nivel de produs 
op iunea metodologic  a profesorului pentru testarea pesforman elor elevului într- o situa ie educa ional  
bine definit . 

În dinamica procesului evaluativ cele dou  etape importante, m surarea i aprecierea cap t  
semnifica ie i coeren  în func ie de metoda utilizat  în sus inerea acestui demers. În contextul metodologic 
descris pentru un anume tip de evaluare, instrumentul în sine devine partea opera ional  rela ionat  cu 
sarcina de lucru prin intermediul c reia elevul demonstreaz  abilit i i capacit i specifice situa iei de 
înv are i / sau evaluare. 

Instrumentul de evaluare este cel care pune  valoare atât obiectivele de evaluare, cât  i demersul 
ini ial pentru a atinge scopul propus, uneori reu ind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii 
evaluative curente sau a celei de examen. Utilizarea din ce în ce mai sus inut  a unor instrumente de 
evaluare care valorizeaz  sarcinile de lucru centrate pe competen e i abilit ti de ordin practic ar putea 
revigora întreaga viziune a profesorului asupra a ceea ce trebuie evaluat, când, cum i mai ales cu ce. 

În func ie de obiectivele educa ionale  urm rite, se   folosesc  strategii de evaluare variate, ce îmbin  
evaluarea continu , cu utilizarea diferitelor forme de testare. 

Este esen ial ca aceste ac iuni de evaluare s  fie judicios echilibrate, p strându-se cu m sur  raportul 
dintre aspectele informative i cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare-înv are. 

Metodele utilizate în activitatea de evaluare sunt diverse, în ultima perioad  f cându-se distinc ie între 
metodele tradi ionale, denumite astfel datorit  faptului ca au fost consacrate în timp i sunt utilizate cel mai 
frecvent i metodele complementare care s-au impus în practica colar  mai ales în ultimii ani. 

Situa ia actual  este probabil cea mai bun  oportunitate pentru noi, dasc lii, de a schimba modul în 
care abord m evaluarea elevilor a cuno tin elor i a rezultatelor înv rii. Trebuie s  ne gândim la metode 
de evaluare mai adecvate care s  încurajeze reflec ia, înv area i dezvoltarea abilit ilor,   

Mai jos, discut m diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor înv rii elevilor atât online, cât 
i offline. 

Oportunitatea educa iei online aduce noi considera ii în evaluare. Evaluarea online este mai mult 
decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de baz , profesorii care utilizeaz  înv area 
online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunit i 
elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ. 

În prezent elevii sunt familiariza i cu tehnologia înc  de la intrarea în coal  sau chiar mai repede. 
Acest lucru conduce la folosirea acestei metode de evaluare f r  probleme. Exist  multe aplica ii în care 
profesorii pot crea teste de evaluare care sunt îndr gite de elevi. 

Evaluarea, componenta important  a procesului de înv are, va oferi atât elevului, cât i cadrului 
didactic informa ii clare despre modul i gradul de implicare în procesul înv rii. Important este s  
analiz m datele oferite de evaluare i s  identific m modalit ile cele mai utile prin care putem remedia 
aspectele negative (lacunele) descoperite. 
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Evaluarea în înv mântul pre colar                                                      
între traditional i online 

 

Prof. înv. pre colar Suciu Dana,                                                          
G. P. P. 56, Oradea 

  

 

Evaluarea didactic  reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i 
interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare, în scopul emiterii unei judec i 
de valoare, pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

Procesul de evaluare didactic  cuprinde trei etape principale: M surarea rezultatelor colare 
reprezint  opera ia de constatare a existen ei volumului, corectitudinii i gradului de st pânire a unor 
cuno tin e prin aplicarea unor instrumente de evaluare adecvate scopului urm rit (probe 
orale/scrise/practice, proiecte, portofolii etc.); Aprecierea rezultatelor colare reprezint  procesul de 
acordare a calificativului pe baza unor criterii unitare (descriptori de performan ); Formularea concluziilor 
este un demers de factur  explicativ - justificativ , având rolul de a facilita în elegerea, la nivelul elevului, 
a motivelor care au stat la baza acord rii unui anumit calificativ. Argumentarea realizat  de c tre educator 
se poate manifesta sub dou  forme: normativ : centrat  pe justificarea corectitudinii calificativului acordat; 
formativ : educatorul urm re te nu numai con tientizarea copilului cu privire la nivelul performan elor 
sale, dar i mobilizarea lui în direc ia dep irii performan ei ob inute la un moment dat. 

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

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a ”fa  în fa ” este închis . 

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

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

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

O s  enum r câteva instrumente digitale în înv mântul pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii 
feedback: 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  educatoarei statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

Kahoot- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se creeaz  
teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te 
gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului 
sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  

Link: https://kahoot.com/ 
În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente i pot fi folosite în diferite scopuri i pentru obiective 

diferite de c tre profesor. Profesorul trebuie îns  s  diversifice evaluarea i s  o centreze pe obiectivele de 
la clas . Sunt de p rere c  abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesa i i 
rezultatele vor fi mai productive. 
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EVALUAREA PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR 
 

Prof. înv. primar Suciu Maria-Doina 
coala Gimnazial  Nr. 2 Sebe  

 
 
 
Metodele tradi ionale de înv are-evaluare constituie, în prezent, elementele dominante în 

desf urarea procesului de evaluare. Pornind de la aceast  evaluare obiectiv , strategiile moderne de 
evaluare caut  s  accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative care s  ofere elevilor posibilit i variate 
de a demonstra ceea ce tiu (ca ansamblu de cuno tin e), dar, mai ales, ceea ce pot s  fac  (priceperi, 
deprinderi, abilit i). Acest lucru se poate realiza prin utilizarea metodelor complementare de evaluare, al 
c ror poten ial formativ sus ine individualizarea actului educa ional prin sprijinul acordat elevilor.  

O metod  modern  i eficient  ce permite o apreciere complex  i nuan at  a înv rii, implicând un 
volum sporit de munc , mai ales activitate independent , în afara clasei, este proiectul. 

Proiectul reprezint  o „activitate de evaluare mai ampl  care începe în clas , prin definirea sarcinii 
de lucru, se continu  acas , timp în care elevul se consult  cu profesorul, i se încheie tot în clas  prin 
prezentarea în fa a colegilor a produselor realizate sau a unui raport asupra rezultatelor ob inute”. Proiectul 
este un proces în care elevii investigheaz , descoper , prelucreaz  informa ii, sunt actori cu roluri multiple, 
experimenteaz , coopereaz , etc., i în acela i timp este un produs care reflect  efortul individual, de grup, 
reprezint  expresia performan ei individuale i de grup, constituie dovada implic rii personale i a 
interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv.  

Pentru folosirea cu succes a acestei metode de evaluare sunt necesare obligatoriu anumite precondi ii: 
tema s  prezinte interes pentru subiectul respectiv; elevii s  cunoasc  i s  fie informa i unde vor g si 
sursele bibliografice i resursele materiale; s  fie ner bd tori s  finalizeze produsul; produsul elevilor s  
fie prezentat/sus inut în fa a colegilor. De asemenea, pentru realizarea proiectului se urm resc etapele de 
realizare a acestuia: alegerea temei, planificarea activit ilor, desf urarea activit ilor, realizarea 
materialelor, prezentarea rezultatelor activit ii, evaluarea activit ii de ansamblu, a modului de lucru i a 
produsului realizat. 

Ca modalitate de evaluare, proiectul poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup. 
Aceasta implic  structurarea corela iei func ionale subiect-obiect al educa iei la nivelul unor colectivit i, 
care permit o bun  colaborare între elevi.  

Pentru o mai bun  cunoa tere a locurilor natale, în cadrul activit ilor extra colare i extracurriculare 
i a lec iilor de istorie „Oameni i locuri” împreun  cu elevii am realizat proiectul ,,Sebe ul prin fereastra 

timpului”. 
 
Scopul proiectului: 
 
 - cunoa terea locului natal din punct de vedere geografic, istoric, cultural i economic; 
  - cultivarea respectului pentru locul natal;  
 - contribu ia elevilor la îngrijirea i înfrumuse area acestuia;  
 - preg tirea copiilor în calitatea de viitori constructori ai societ ii române ti;  
 - promovarea ora ului Sebe . 
 
În cadrul proiectului s-au desf urat urm toarele activit i: 
       1. La început de drum  
      - lansarea i prezentarea proiectului; 
       - distribuirea sarcinilor i a responsabilit ilor. 
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       2. S  ne cunoa tem geografia locului natal!  
       - drume ie în împrejurimile ora ului Sebe ; 
       - informa ii despre a ezarea geografic , vecinii municipiului Sebe , flor  i faun ; 
       - realizarea unor colaje din materiale existente în natur . 
       3. Din trecutul nostru istoric  
      - vizit  la Muzeul Municipal ,,I. Raica”, Sebe ; 
       - întâlnire cu profesorul de istorie din coal  pentru a prezenta evenimentele importante din 

istoria localit ii; 
       - concurs de desene cu ocazia Zilei Na ionale a României. 
       4. Oameni cu care ne mândrim  
       - vizit  la Casa Memorial  L. Blaga, Lancr m i la Biblioteca Municipal , pentru a cunoa te 

câteva date despre personalit ile marcante ale Sebe ului; 
       - concurs pe aceast  tem . 
       5. Salva i frumuse ile ora ului!  
       - vizitarea obiectivelor turistice din ora  i din împrejurimi; 
      - identificarea surselor de poluare din localitate; 
      - ac iuni de ecologizare  a spa iilor verzi din ora  i  a Parcului Arini; 
       - realizarea unui album foto cu frumuse ile ora ului. 
       6. Ora ul meu în viitor  
       - realizarea unor machete, desene, postere pe aceast  tem . 
       7. Sebe ul în zi de s rb toare  
      - prezentarea unui program artistic cu ocazia Zilelor Sebe ului.  
 
Evaluarea proiectului: 
 
       - analiza activit ii desf urate; 
       - sondaje de opinie, dezbateri; 
       - realizarea unui portofoliu cu materialele elaborate pe tema proiectului. 
 
Elevii au participat la activit i cu mult entuziasm. Au fost atra i în ,,cercetare” de nout ile 

descoperite, de posibilitatea oferit  de a- i valorifica poten ialul de cuno tin e dobândit la celelalte obiecte 
de înv mânt, precum i de activit ile extracurriculare realizate în to i ace ti ani (excursii, vizite, filme 
etc.).  

Proiectul s-a dovedit a fi rodul unei bogate activit i semidirijate, de creativitate. Aceast  metod  
modern  de abordare a unei teme-cea a proiectului-caut  s  accentueze acea dimensiune a ac iunii de 
evaluare, care s -i ofere elevului posibilit i multiple i variate de a demonstra cuno tin ele pe care le 
posed , modul în care le posed , modul în care tie s  le valorifice i s  le expun . 
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Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 2004; 
Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 2004; 
Dulama, M., Metodologii didactice activizante, Ed. Clusium, Cluj- Napoca, 2008. 
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Evaluarea 

Suciu Paula                                                                           
coala Gimnazial  Sfera, Bistri a, BN 

Sistemul de înv mânt se afl , în momentul actual, într-un tranzit f r  precedent. Procesul de 

predare-înv are-evaluare nu poate fi stopat brusc, dar nici realizat în limitele normalit ii pe care o 

cunoa tem cu to ii. Astfel, devine imperios necesar  existen a unei componente a adaptabilit ii. Educa ia 

anului 2020 s-a mutat în online i din momentul respectiv exist  o jonglare între cele dou  modalit i de 

realizare a activit ilor instuctiv-educative. Poate chiar putem spune c  tr im o reform , o tehnologizare a 

educa iei. Realiz m acum, mai mult decât oricând, faptul c  e important ca educa ia s  se muleze pe 

descoperirile tehnologice i tiin ifice, s  uzeze de acestea pentru facilitarea progresului individual al 

elevilor. O parte a personalului didactic, utiliza noile tehnologii în activit ile colare i înainte de apari ia 

acestui context. Dar acum, ceea ce p rea s  fie un moft al celor ce mizeaz  pentru inova ie în educa ie, a 

devenit o normalitate alternativ . 

Evaluarea elevilor din cadrul înv mântului preuniversitar, în contextual online-ului, reprezint  o 

provocare pentru to i actorii sistemului educa ional. Pe de-o parte, exist  o sumedenie de modalit i 

interesante i aplicabile de evaluare online, prin intermediul chestionarelor ce pot fi configurate de c tre 

dasc lii de la clas  ori prin intermediul diferitelor aplica ii-joc. Fiecare dintre acestea aduce dup  sine atât 

avantaje (elevii vor fi mai pu in tensiona i, deci se vor putea concentra mai bine), cât i limit ri (validitatea 

rezultatelor).  

Pe de alt  parte, în timp ce cadrele didactice tinere, care dispun de materialele necesare, exploreaz  

mai mult utilizarea noilor tehnologii în educa ie, exist  paradigma comunit ilor în care nivelul de trai este 

centrat pe necesit ile de la baza piramidei lui Maslow sau problematica profesorilor care refuz  adaptarea 

la nou. În cadrul unor comunit i c rora le lipse te hrana, apa curent  sau conectarea la lumea înconjur toare 

prin intermediul televizorului, radio-ului, internetului, este dificil s  discut m despre realizarea unei 

educa ii eficiente ori a unei evalu ri care s  oglindeasc  într-un mod valid progresul academic al elevilor.  

Putem considera identificarea unui echilibru între metodele tradi ionale de evaluare i cele moderne 

o prioritate. Elevii au o permanent  sete de inova ie, la care noi putem r spunde prin combinarea resurselor 

tradi ionale cu cele desprinse din online. G sirea unor solu ii care s  maximizeze eficien a acestor evalu ri 

î i are originea în încerc ri, în capacitatea adul ilor de la clas  de a acorda timp i interes inform rii, 

respectiv exerci iului. 
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EVALUARE FINAL -                                                                 
GRUPA MIC  

 

Prof. Surugiu Alina-Elena,                                                               
Liceul Teoretic ,,David Voniga” 

 

 

I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI I A COMUNIC RII-15 puncte 

 Comportamente urm rite: 

o pronun  corect sunetele i grupurile de sunete integrate în cuvinte; 
o recunoa te personajele i pove tile din care fac parte; 
o poveste te în cel pu in dou  propozi ii momentul prezentat în imagine; 
o recit  relativ fluent i clar o poezie scurt . 

 Probe aplicate 

o Domeniul Limb  i comunicare-,,Cine este personajul?”, ,,La concurs”-recitare de poezii 
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMO IONAL -15 puncte 

 Comportamente urm rite: 

o se descrie în 2-3 propozi ii; 
o se joac  împreun  cu al i copii, acceptând colaborarea; 
o cunoa te regulile de igien  personal ; 

 Probe aplicate 

o Domeniul Om i societate - ,,Cu cine m  joc?” (joc didactic). 
III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIV -15 puncte 

1. Dezvoltarea gândirii logice i rezolvarea de probleme-6 puncte 

 Comportamente urm rite:  

o denume te dou  momente ale zilei; 
o denume te cel pu in un anotimp din cele prezentate în imagine; 
o identific  cel pu in dou  caracteristici ale anotimpului prezentat; 

 Probe aplicate 

o Domeniul tiin  - ,,Când se întâmpl ?” 
2. Cuno tin e i deprinderi elementare matematice, cunoa terea i în elegerea lumii-9 puncte  

 Comportamente urm rite: 

o num r  cresc tor de la 1 la 3; 
o încercuie te grupa cu num rul de elemente dat; 
o lipe te tot atâtea elemente câte obiecte sunt în mul imea dat . 

 Probe aplicate 

o Domeniul tiin - ,,Juc rii pentru copii”-joc exerci iu. 
 
IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZIC , S N TATE I IGIEN  PERSONAL -15 puncte 
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1. Dezvoltare fizic -9 puncte 

 Comportamente urm rite: 

o se deplaseaz  în interiorul unui cerc; 
o alearg  în direc ia indicat ; 
o respect  regulile stabilite 

 Probe aplicate 

o Domeniul Psiho-motric-,,Veni i la stegule . 
 

2. S n tate i igien  personal -6 puncte 

 Comportamente urm rite:  

o aplic  regulile de igien  personal  i colectiv ; 
o recunoa te obiectele de igien  personal  i modul de întrebuin are. 

 Probe aplicate 

o ALA-Bibliotec -,,Ce po i face cu?” (sortare obiecte de igien  personal ) 
V. DOMENIUL CAPACIT I I ATITUDINI DE INV ARE-15 puncte 

 Comportamente urm rite: 

o interpreteaz  în grup sau singur un cântec cunoscut; 
o recunoa te cântecul i îl continu ; 
o execut  mi c rile sugerate de textul cântecului; 
o ine corect creionul în mân ; 
o finalizeaz  lucrarea i denume te culorile utilizate; 

 Probe aplicate 

o ADE-Domeniul Estetic i creativ- ,,Micii cânt re i!”, ,,Mingea”. 
 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Notare: 

A - comportament atins      11-15 puncte 

D - comportament în dezvoltare   7-10 puncte 

S - necesit  sprijin sub 6 puncte 

 

Bibliografie: 

•  Curriculum pentru educa ia timpurie; 

• Florea, N.M., Valorificarea evalu rii privind ameliorarea procesului didactic, Editura 

ArsAcademica, 2010; 

• T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 2011. 
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Evaluarea online                                                                       
prin 10 instrumente esen iale 

Prof. U NEA ALINA CAMELIA                                                        
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Henri Coand , Arad 

 
Lucrarea de fa  urm re te s  ajute cadrele didactice în a- i îmbog i modalit ile de notare prin 

intermediul tehnologiei i s -i familiarizeze cu diferitele fa ete ale evalu rii online. 

Evaluarea online este în mod evident favorizat  de înse i dezvoltarea instruirii prin interney, care se 
confrunt  cu o cre tere sus inut  i necesit  metode de evaluare adaptate. 

S li de clas  inteligente, laboratoare de înalt  tehnologie i, cel mai important, sistemele de examinare 
online, de tip gril , conduc la o transformare digital  în sectorul educa ional. colile, colegiile, universit ile 
i centrele de excelen  trec treptat de la evalu rile tradi ionale pe suport de hârtie la sistemele de evaluare 

online. 

În plus, evaluarea înv rii la distan  prezint  multe provoc ri pentru profesori în timpul pandemiei 
Covid-19. Aceast  evaluare poate fi foarte dificil  pentru elevii cu dificult i de înv are. F r  a uita 
problemele tehnice care pot ap rea. Cu toate acestea, evaluarea la distan  poate avea unele avantaje, cum 
ar fi accesul rapid la evaluare pentru familiile din zonele îndep rate i timpul redus de c l torie pentru elevi 
i familiile acestora. 

Avantajele evalu rii online 

În esen , evaluarea online este o sarcin  dificil . Profesorilor le este greu s  evalueze volume imense 
de r spunsuri din partea elevilor de diferite niveluri de educa ie. Ei evalueaz  cuno tin ele unui elev la mai 
multe materii diferite i nivelurile lor de înv are de baz  pentru a avansa. Instrumentele de evaluare online 
faciliteaz  oferirea unei experien e de înv are personalizate studen ilor, deoarece scorurile, notele i 
performan a lor sunt urm rite în sistemul centralizat. Aceste instrumente au inversat în mod specific 
dificult ile asociate evalu rii pe hârtie. Aceste instrumente de evaluare online v  ajut  prin urm toarele 
aspecte: 

- Centralizeaz  i eficientizeaz  administrarea i evaluarea examenelor 

- Reduce i costul, efortul i timpul necesar pentru evaluarea manual  a foilor de r spuns 

- Scana i i cripta i copii ale foilor de r spuns pentru partajare rapid  i sigur  

- Op iuni pentru a ad uga comentarii pentru referin a elevilor 

- Func ii automate de notare pentru a reduce erorile umane 

- Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau a profesorilor 

- ine i eviden a rezultatelor i clasamentelor fiec rui elev 

Verifica i rezultatele specifice ale unui elev i înregistra i progresul în timp 

Cum s  crea i un test online pentru ELEVII dvs.? 
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Testele sunt un instrument tradi ional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 
acestea sunt o modalitate excelent  de evaluare Întreb rile pentru test pot lua mai multe forme, cum ar fi 
întreb ri cu r spuns multiplu, completare i r spuns rapid. Unul dintre avantajele testelor este c  sunt scurte 
i u or de evaluat. Un alt lucru este c  ordinea întreb rilor i op iunile pot fi aleatorii, astfel încât 

chestionarul fiec rui elev este unic. 

Testele online sunt ideale pentru m surarea rezultatelor înv rii la un public larg. Deoarece fiecare 
elev sus ine acela i test, pute i compara i compara rezultatele între diferite clase, coli sau comunit i. 

Un test online f r  evaluare poate fi oferit înainte de începerea lec iei pentru a ob ine o m sur  de 
baz  a cuno tin elor existente ale unui student. De asemenea, pute i încorpora un test de verificare a 
cuno tin elor într-un modul pentru a consolida conceptele predate în lec ie sau pute i sus ine un test final 
gradat la sfâr itul cursului pentru a evalua performan a general  a elevilor. 

Instrumente de evaluare online gratuite 

Voi propune o list  cu 10 instrumente pentru a crea un test online pentru elevii dvs.: 

1. Formative 

Formative este un instrument uimitor TIC care v  permite s  crea i evalu ri online, teste pentru elevii 
dvs. În plus, ofer  profesorilor posibilitatea de a urm ri r spunsurile elevilor lor i de a le oferi feedback 
live. Pute i pune întreb ri de diferite tipuri. În versiunea gratuit , ave i acces la urm toarele tipuri de 
întreb ri: Alegere multipl , Selec ie multipl , Adev rat sau fals, R spuns scurt, Dezvoltare i Afi a i 
munca. 

2. Evalbox 

Evalbox este platforma de evaluare care gestioneaz  i corecteaz  automat examenele online, 
examenele pe hârtie, examenele la distan ! Profesorii pot gestiona bazele de întreb ri, pot crea diverse 
teste (sau manual) i pot sus ine cât mai multe examene i ori de câte ori dori i ... Evaluarea la distan  
devine u oar ! 

3. The Answer Pad 

Folosi i tehnologia pentru a v  implica elevii într-un mediu de înv are din secolul 21. Captura i date 
de pe orice dispozitiv utilizând un browser web sau aplica ia Answer Pad. Cu accesul s u flexibil i 
func ionalitatea de economisire a timpului, Answer Pad este un instrument ideal pentru clasa dvs. invers  
sau mixt . 

4. Crowdsignal 

Pute i crea teste i sondaje. Este simplu i flexibil, permi ându-v  s  personaliza i stilurile pentru a se 
potrivi cu profilul dvs. de student. Crea i-v  sondajele i sondajele utilizând abloanele personalizate sau 
crea i-v  propriile. Utiliza i motorul de raportare detaliat pentru a agrega, imprima i exporta rezultatele. 

5. Google Drive 

Datorit  serviciului de formulare Google Drive, profesorii pot crea  test online în câteva secunde. 
Ulterior, îl pot partaja prin e-mail sau îl pot posta pe un blog sau pe un site de curs. Pentru a înscrie i 
corecta automat testele, pur i simplu ad uga i scriptul Floobaroo pe foaia de calcul Google. 

6. QuizBean 

QuizBean este un instrument TIC care faciliteaz  crearea de teste i evalu ri pe care elevii le pot 
finaliza online. 

Profesorii pot crea cu u urin  chestionare bazate pe text sau imagini online, în câteva minute. Ei pot 
ad uga explica ii la fiecare întrebare. De asemenea, au posibilitatea de a propune întreb ri cu r spunsuri 
multiple sau cu un adev rat-fals clasic. 
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Elevii le pot r spunde individual. Acest instrument v  ofer  statistici precise despre rezultate: cine a 
r spuns, când i care este rezultatul sau scorul ob inut. 

7. Quizlet 

Acest instrument online permite profesorilor s  creeze cu u urin  teste i teste interactive. Profesorul 
poate insera imagini i sunete. În plus, con ine carduri de memorie pentru a ajuta elevul s  memoreze o 
lec ie i s  se testeze. Site-ul con ine, de asemenea, teste create de al i utilizatori. 

8. Experquizz 

Încheiem aceast  list  cu un instrument expert. Datorit  Experquizz, profesorii pot asocia explica ii 
i materiale de curs cu evalu ri la distan . Astfel, le permite profesorilor s  creeze chestionare pe orice 

tem , cu diverse întreb ri. 

9.Kahoot! 

 Kahoot! este o platform  de înv are i testare care v  permite s  crea i teste online excelente pentru 
clasa dvs. Kahoot! este super distractiv i captivant. Pute i crea propriile dvs. kahoot-uri sau pute i alege 
din biblioteca lor de jocuri. Joac  kahoots live, în grup, provoac -le sau atribuie-le ca teme. 

Aplica ia Kahoot în francez : cum func ioneaz ? 

Cum folosesc Kahoot în clas ? 

10. Padlet 

Padlet este o modalitate foarte u oar  de a crea un panou online care permite profesorilor i elevilor 
s  partajeze i s  colaboreze. Lucrul grozav despre Padlet este c  ofer  atât de mult  flexibilitate!  

Func ioneaz  pe orice dispozitiv i pute i partaja aproape orice tip de informa ii, linkuri, desc rc ri 
de fi iere, fotografii, videoclipuri, aproape orice tip de r spuns. Exist , de asemenea, multe modalit i de a 
v  proiecta paginile.  

Personaliza i fundalul, organiza i informa iile în moduri noi. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

UTA - BOLDEA DORINA - PAULINA 
LICEUL TEORETIC ”EFTIMIE MURGU” 

LOCALITATEA BOZOVICI, JUDE UL CARA -SEVERIN 
 
 
 
Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 

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

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

Evaluarea este puntea dintre predare i înv are. Ea reprezint  singura modalitate prin care ne putem 
da seama ce efect a avut predarea asupra elevilor, pentru a ne putea planifica urm torii pa i. 

S-a îmbog it cantitativ i s-a dezvoltat calitativ cadrul conceptual din domeniul evaluativ ; în 
vocabularul cotidian, cu privire la evaluare se întâlnesc frecvent o multitudine de termeni noi, în timp ce 
al ii folosi i tradi ional i-au îmbog it semnifica ia, în consens cu schimb rile din planul teoriei i practicii 
educa ionale. 

Ideea c  evaluarea ar trebui s  sus in  înv area, precum i s  m soare nivelul de reu it  al acesteia 
nu este nou . În lucr rile sale despre pedagogia st pânirii con inuturilor, elaborate în anii 1960, Benjamin 
Bloom afirma c  înv area este imprevizibil  i, prin urmare, este esen ial ca profesorii s  în eleag  ce 
înva  elevii pentru a putea lua decizii pertinente. Era o opinie radical  pentru acele vremuri, când ideea c  
unii elevi reu esc mai bine decât al ii se bucura de un larg consens.  

În loc s  accepte ideea c  rezultatele colare sunt distribuite conform „curbei lui Gauss”, Bloom a 
sugerat c  o distribu ie normal  a rezultatelor este sinonim  cu e ecul pedagogic, pentru c  nu face decât 
s  reproduc  condi iile naturale. Rolul profesorului este de a distruge aceast  curb  a lui Gauss. În acest 
scop, profesorul trebuie s  acorde o mai mare aten ie pedagogic  elevilor care au nevoie de a a ceva pentru 
a reu i. 

O înv are nu poate fi considerat  eficient  f r  a lua în discu ie evaluarea. Se pot defini urm toarele 
schimb ri de orientare esen iale atunci când vorbim de o evaluare modern :  

- de la evaluarea axat  pe cuno tin e, la evaluarea axat  pe competen e;  
- de la evaluarea cu scop de constatare i apreciere a rezultatelor colare, la evaluarea cu scop de 

îmbun t ire continu  a pred rii-înv rii; 
- de la evaluarea f cut  de profesor cu scopul ierarhiz rii, la autoevaluare i inter-evaluare cu scop de 

eviden iere a progresului în înv are.  
M  voi referi în continuare la evaluarea sumativ , evaluare care se aplic  la sfâr itul unit ii de 

înv are, care identific  nivelul de achizi ii al elevului dup  parcurgerea segmentului de predare/înv are 
asociat. Pentru a oferi o imagine cât mai complet  în leg tur  cu formarea/dezvoltarea unei competen e, 
itemii care o vizeaz  o trebuie s  fie cât mai diversifica i. În acela i timp, aceast  abordare ofer  fiec rui 
elev posibilitatea de a- i valorifica înv area.  

Se recomand  utilizarea itemilor cu format diferit, care s  lase elevului atât libertatea de a redacta 
propria rezolvare, cât i varianta de a alege varianta corect . Este necesar ca formularea itemilor s  fie clar , 
accesibil , iar primii itemi s  fie mai pu ini dificili, pentru a motiva i încuraja elevii. Fiecare test trebuie 
s  cuprind  i punctajul aferent fiec rui item. 
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Testul  

Etape care stau la baza elabor rii unui test sunt: 
- o stabilirea obiectivelor urm rite prin proba de evaluare; 
- o definire a categoriilor de con inut vizate; 
- o definire a abilit ilor cognitive pe care itemii le m soar ;  
- o stabilire a ponderii fiec rei dimensiuni cognitive în economia probei; 
- o elaborare a itemilor inând cont de obiectivele urm rite i de cele 2 dimensiuni: con inut i 

dimensiune cognitiv . 
 
Obiectivele de evaluare coincid cu competen ele specifice ale programei, cu inten ia de a evalua 

m sura în care acestea au fost formate/ realizate. Dimensiunile cognitive vizate de itemi pot fi grupate, 
pentru u urin a oper rii, astfel:  

• cuno tere (recunoa tere, clasificare, exemplificare, definire. descriere, demonstrare); 
• aplicare (comparare, folosirea modelelor, rela ionare, interpretare, g sirea solu iilor, explicare);  
• ra ionament (analiz , sintez , formularea de ipoteze/predic ii, planificare/design, fromulare de 

concluzii).  
Raportarea rezultatelor elevilor la proba de evaluare  
Urm toarea modalitate de raportare a rezultatelor este centrat  pe competen e. Se poate identifica, 

pentru fiecare elev, procentul de r spuns corect pentru fiecare competen  testat . Se grupeaz  itemii care 
vizeaz  o aceea i competen  i se calculeaz , pe baza punctajelor ob inute la itemii respectivi, procentul 
de r spuns corect, pentru fiecare elev, dar i la nivel de clas . În func ie de rezultatele care reies din aceast  
analiz  se va putea stabili i componen a grupurilor cu care se organizeaz  activitatea remedial . 

Una dintre întreb rile urgente cu care se confrunt  lumea educa ional  ast zi este: Cum administrez 
evaluarea în mediile de înv are online? 

INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA COMPETEN ELOR  

La finalul unit ii de înv are ”DETERMINAREA VALORII UNEI M RIMI FIZICE” la clasa a VI 
a, am evaluat modul de atingere a competen elor cu ajutorul unui test de evaluare sumativ . 

COMPETEN E VIZATE 
1.1. Explorarea propriet ilor i fenomenelor fizice în cadrul unor investiga ii simple  
2.1. Identificarea în natur  i în aplica ii tehnice uzuale a fenomenelor fizice studiate 
4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme simple / situa ii problem  experimentale 
Itemii folosi i 

ITEMI OBIECTIVI cu alegere multipl    III 1, 2, 3 
ITEMI SEMIOBIECTIVI cu r spuns scurt.  I i întreb ri structurate II 
ITEMI SUBIECTIVI – REZOLVAREA DE PROBLEME    IV  
 
Test  

I. Scrie denumirile fiec rui instrument de m surare a lungimii ilustrat în imaginile urm toare.  

                                           
II. Analiza i urm toarele exemple i preciza i unitatea de m sur  convenabil  : 
 
1. Grosimea unui fir de p ianjen este este de 0,00000001 km; 
2. Diametrul unei mingi de fotbal este de 0,00024 km 
3. Raza P mântului este de 6370 km 
4. Aria suprafe ei unui nasture este de 0,0000000001 km2. 
5. Aria suprafe ei unei camere este 250000 cm2. 
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6. Aria suprafe ei rii noastre este de 11.075.400.000.000.000.000 mm2. 
                                                                     

III. Alege i r spunsul corect 

1. Ce elemente trebuie precizate pentru cunoa terea complet  a lungimii unui corp? 
a) valoarea numeric  
b) unitatea de m sur  
c) valoare numeric  i unitate de m sur . 
 
2. Multiplul este: 
a) o unitate de m sur  mai mic  decât unitatea de m sur  stabilit  în S.I.   
b) o unitate de m sur  mai mare decât unitatea de m sur  stabilit  în S.I.  
c) nici o variant  nu este corect . 
 
3. Despre metru se poate afirma c  : 
a) Este o unitate de m sur  fundamental   
b) Este un instrument de m sur  
c) Este o m rime fizic        
 
 IV. Efectua i urm toarele calcule: 
 
1. 1,31 dam + 0,02 km – 270 dm = ......... m   
2. 32 km2+12,7hm2 – 270 m2= ? dam2 
3. 370 dm2 – 2000 mm2 +1800 cm2 =?m2 
 
BAREM  
OFICIU 2p 
I. 0,25 x 4 = 1p (rigl , rulet , panglic  de croitorie, metru de tâmpl rie) 
II. 0,25 x 6 = 2,5p 
III. 3x0,5p= 1,5p 
1-c; 2-b; 3-c 
IV.  3 x1 p = 4p 
Rela ia competen e specifice urm rite – con inuturi: 
 

Competen e specifice/con inuturi  1.1 1.2  4.2 
Determinarea lungimii X X   
Determinarea  ariei X X   
Rezolvare de probleme     X 
Test  X X  X 

 

Competen e specifice/itemi  1.1 1.2  4.2 
I  X   
II.1  X   
II.2  X   
II.3  X   
II.4  X   
II.5  X   
II.6  X   
III.1 X    
III.2 X    
III.3 X    
IV     X 
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Nr. 
Crt 

Nume 
elev 

1.1 Tota
l 

1.2 Total  4.2 Total 
puncte 

Ob
s. 

III1 III2 III3  I II 1 II2 II3 
 

II4 II5 II6     

1. B.M.A 0.5 0,5 0,5 1,5 1 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 3 10  

2. B.A.O 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 1 8  

3. B.M 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0 0,2
5 

0,2
5 

0 0,2
5 

0 0,75 0 5,25  

4. C.R a               
5. C.M 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,2

5 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 2 9  

6. C.G a               
7. C.V 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0 0,2

5 
0,2
5 

0 0 0 0,5 0 5  

8. C.L 0.5 0,5 0,5 1,5 1 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 3 10  

9. C.I a               
10. D.G 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0 0,2

5 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 1 7  

11. G.D a               
12. ISE 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,2

5 
0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 1 8  

13. J.A 0.5 0,5 0 1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
14. L.D. 0.5 0,5 0 1 1 0,2

5 
0 0 0 0 0,2

5 
0,5 0 5  

15. M.A 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 0 5  

16. M.F 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 0 5  

17. M.R 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 0 5  

18. P.B 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 0 5  

19. R.D 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 0 5  

20. S.M 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 1 6  

21. S.I 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 1 8  

22. S.T 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 1 6  

23. S.L 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 1 6  

24. T.L 0.5 0,5 0 1 1 0,2
5 

0 0 0 0 0,2
5 

0,5 1 6  

25. V.D 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 2 9  

26. V.I 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0 0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

0,2
5 

1,5 1 7  
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Procente 
 
C 1.2    I 100 % 
C 1.2    II  100% 9 elevi , 50% 1 elev, 0,33% 11 elevi, 0% 1 elev , 4 absen i 
C 1.1   100% 11 elevi, 0,66 11 elevi , 4 absen i  
C 4.2   100% 2 elevi, 0,66% 2 elevi, 0,33% 9 elevi, 0%  9 elevi , 4 elevi. 
Modalitatea de analiz  i raportare a rezultatelor la teste, propus , va oferi date cantitative care vor 

ghida activitatea de predare/înv are ulterioar  (data-driven instruction). Ca urmare a acestei analize, 
demonstrarea nivelului de formare/dezvoltare a competen elor specifice ale propriilor elevi va fi posibil  
pentru fiecare cadru didactic. 

 
CE AM INTEN IONAT? 
S  evaluez modul în care au fost atinse competen ele vizate 
 
CE AM OB INUT?  
Mi-am format o imagine asupra cuno tin elor elevilor care au drept punct sensibil matematica. 
 
CE REAC II AU AVUT ELEVII (POZITIVE, NEGATIVE)? 
 
Reticen i la rezolvarea de probleme în care predomin  calculul matematic 
 
CE DECID PE MAI DEPARTE, PE BAZA A CEEA CE AM AFLAT LA EVALUARE? S  insist 

mai mult asupra calculelor matematice pentru elevii care nu se descurc . 
Evaluarea online este o metod  care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai ales c  poate 

fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i cumulativ . 
 
Metodele de evaluare disponibile pe platforma de e-learning sunt: 
- test scris 
- test tip gril , 
- evaluare tip transmitere de proiect/eseu 
-  verificare oral  prin videoconferin . 
 
Care ar fi beneficiile elevilor dac  ar rezolva teste online? În primul rând, testele online pot fi o 

modalitate interactiv  de a aprofunda no iunile dobândite în clas . Sigur, ve i spune, copilul poate exersa 
la fel de bine rezolvând exerci ii din culegerea clasic  de probleme. Se poate, dar exersând într-un mediu 
diferit i dinamic care s  îl atrag , copilul înva , practic, s  înve e prin joac . În felul acesta, preg tirea 
suplimentar  nu i se va mai p rea o corvoad , ajungând, în timp, s  în eleag  i s  re in  no iunile mult mai 
u or. 

În al doilea rând, testele online îi ofer  copilului avantajul de a se putea evalua singur, f r  îndrumarea 
permanent  a unui adult. Realizând singur care îi sunt gre elile, acesta le va îndrepta singur, dobândind, 
astfel, independen  i stim  de sine. 

Dezavantajul evalu rii online const  în nesiguran a unei test ri corecte a cuno tiin elor datorit  
resurselor de care dispun elevii. 

 
Bibliografie: 
 
1. Radu, I. T. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucure ti: Editura Didactic  i Pedagogic . 
2. Noveanu, G.N. & Noveanu, D., Chimie. Didactica chimiei 2. Ministerul Educa iei i Cercet rii. 

Proiectul pentru Înv mântul Rural: Bucure ti, 2007 
3. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Ruddock, G.J., O’Sullivan, C.Y., and Peuschoff, C. (2009). TIMSS 

Assessment Frameworks and Specifications. TIMSS&PIRLS International Study Center: Lynch School of 
Education, Boston College. 
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EVALUAREA                                                                         
TRADITIONALA sau MODERN ? 

Prof. Svesuneac Mirela 

 

Intregul proces educativ are in centrul sau copilul cu nevoile, trebuintele, cu starea lui de bine. 

Daca pana acum,profesorul conducea activitatea in stil traditional, acum aplicand metode moderne 
interactive de grup, rolul lui se schimba. Profesorul devine coechipier, ii orienteaza pe copii sa-si caute 
informatiile de care au nevoie, ii invata sa dialogheze cu colegii, sa aiba initiativa si rapiditate in gandire si 
actiune, le starneste interesul pentru competitii si nu in ultimul rand, ii consiliaza. 

Este recunoscut faptul c  metodele complementare de evaluare reprezint  o alternativ  la formulele 
tradi ionale a c ror prezen  domin  i care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute “pe un timp 
limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit ” (I.T. Radu, 2000, 
p223).               

Alternativele oferite constituie op iuni metodologice i instrumentale care îmbog esc practica 
evaluativ  evitând rutina i monotonia. Valen ele formative le recomand  sus inut în acest sens. Este cazul, 
în special, al investiga iei, al proiectului i al portofoliului, al h r ilor conceptuale care în afara faptului c  
reprezint  importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a c ror rezolvare 
stimuleaz  înv area de tip euristic. 

Strategiile alternative pot include lucr ri scrise i revizuite, analize orale referitoare la evenimente 
cotidiene, cooperarea cu al ii în rezolvarea unor sarcini de înv are, în organizarea unei cercet ri. Asemenea 
sarcini solicit  elevul s  sintetizeze informa ia asimilat  i s  creeze r spunsuri. 

 În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii 
eficiente între predare – înv are – evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalit ii autonome, libere i creatoare.  

Valen ele formative ale strategiilor alternative pot fi sintetizate astfel:  

 realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  corela ie cu instruirea/ înv area, de cele mai multe ori, 
concomitent cu aceasta; 

  stimuleaz  implicarea activ  a elevilor; 

  realizeaz  evaluarea holistic  a progresului elevului;  

 asigur  clarificarea conceptual  i faciliteaz  opera ionalizarea cuno tin elor asimilate; 

  ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii elevului pe o perioad  mai lung  de timp;  

 evalueaz  gradul de realizare a unor obiective ce vizeaz  aptitudinile, atitudinile, capacit ile, 
competen ele elevului; 

 consolideaz  deprinderile i abilit ile de comunicare social , de cooperare precum i capacitatea 
de autoevaluare; 
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  asigur  un demers interactiv al pred rii-evalu rii, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor 
de lucru, valorificând i stimulând poten ialul creativ i originalitatea; 

  reduce factorul stres: evaluarea având ca scop principal îmbun t irea activit ii 
stimularea/motivarea elevului i nu sanc ionarea cu orice pre ; 

F r  a minimaliza valoarea metodelor tradi ionale i a maximiza calit ile metodelor 
„complementare”, preciz m c  oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradi ionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori i promovate in functie de gradul în care ele reu esc s  scoata 
in evidenta cât mai riguros ceea ce vrem s  apreciem.  
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EVALUAREA ONLINE LA PRE COLARI 
 

PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR SZÁSZ MONIKA-EDIT,                         
GR DINI A CU P. P. NR. 16                                                            

STRUCTURA GR DINI A CU P. P. NR. 15,                                              
TÂRGU MURE , JUD. MURE  

 
 

 
„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausubel) 
 
Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai 

mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  pre colarii, îi ajut  s  
con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz  
propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea lec iilor, 
reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate.  De i apare ca instrument de transformare a înv rii i pred rii, 
evaluarea se modeleaz , la rândul s u în raport cu cerin ele acestora. 

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

Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i cadrul didactic. Pentru educatoare, aceasta 
reprezint  un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  
materialul, cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. 

În ultima perioad , din cauza pandemiei, evaluarea online a fost adus  în prim plan. Din cauza aceasta 
am aplicat i noi probe de evaluare realizate în format online, adecvate nivelului de vârst  i contextului 
actual, prin intermediul c rora am identificat sincopele în activit ile de predare-înv are desf urate în 
mediul online i care au stat la baza realiz rii unei evalu ri adecvate în momentul relu rii cursurilor fizice 
i a planific rii optime a demersului didactic. 

Am trimis p rin ilor fi e realizate în aplica ia Formulare Google. I-am rugat, s  citeasc  cerin ele i 
s  lase copiii s  rezolve exerci iile date. 

Fi ele au fost urm toarele: 
Domeniul Limb  i comunicare 
Limba român : https://forms.gle/Zo45JCNpCqWuohK4A  
Limba matern  maghiar : https://forms.gle/GP6qz89oHPgh7A7e9  
Domeniul tiin   
Cunoa terea mediului: https://forms.gle/XjJiKCk9xuxngcYQA  
Activit i matematice: https://forms.gle/2271yueUAXVHcgh17  
Domeniul Estetic i creativ 
Activitate muzical : https://forms.gle/Jfj5bdhx1cjaFkT39  
Domeniul Om i societate 
Educa ie pentru societate: https://forms.gle/fW6AbD95KM9CRTE69  
Domeniul Psihomotoric 
Educa ie fizic : https://forms.gle/NUNUZhqgmEgQtZLm8  
 
Pe lâng  Formulare Google, am folosit i alte aplica ii. Acestea sunt urm toarele: 
Google Jamboard – pentru activit ile plastice 
Google Meet – pentru activit ile practice i de convorbire 
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https://www.liveworksheets.com/ – este o aplica ie care transform  foile de lucru tradi ionale tip rite 
în exerci ii interactive autocorectabile pe care pre colarii împreun  cu p rin ii le pot face online i trimite 
înapoi 

Astfel, cu ajutorul acestor aplica ii, am realizat evaluare online a pre colarilor. În acest parcurs au 
fost de mare ajutor p rin ii pre colarilor. F r  ei nu am fi putut realiza evaluarea. 
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AVANTAJE I LIMITE                                                                
ALE EVALU RII ÎN MEDIUL ONLINE A ELEVILOR 

Profesor psihopedagog – Bobaru Ana Liliana                                               
Profesor educator – Szöcs Bianca                                                         

Centrul colar pentru educa ie incluziv  Br det – S cele, jud. Bra ov 

     
Desf urarea activit ii instructiv-educative în cadrul sistemului de înv mânt, al institu iei colare, 

ia forma procesului de înv mânt. Acesta reprezint  forma cu cel mai înalt nivel de organizare a activit ii 
de instruire i educa ie, de modelare a personalit ii umane. 

Procesul educa ional presupune triada predare-înv are-evaluare, iar aten ia profesorului trebuie 
acordat  nu doar modului în care î i organizeaz  lec iile, ci i felului în care verific  achizi iile elevilor s i. 

Profesorul i elevii sunt parteneri în cadrul procesului educational, prin intermediul evalu rii se 
m soar  atât achizi iile elevilor dar, în acela i timp, se formeaz  priceperi i deprinderi. Prin intermediul 
evalu rii, profesorul ob ine implicit un feedback cu privire la eficien a actului de predare-înv are. 

Impactul masiv al pandemiei de coronavirus asupra sectorului educa ional a necesitat furnizarea de 
educa ie care s  se adapteze la situa ii i condi ii noi;o reorganizare a actului de predare i implicit a actului 
de evaluare. 

Carantina a însemnat dificult i pentru elevii defavoriza i, cei care tr iesc în condi ii de s r cie, cei 
institu ionaliza i i cei cu dizabilit i. Noi, în calitate de cadre didactice am urmat cursuri de instruire i de 
perfec ionare pentru a ne însu i cele mai eficiente metode de a asigura accesului la activit i i con inut 
curricular pentru o varietate de elevi.  

Noi am folosit în activitatea noastr  didactic  platforma Google classroom care ne-a simplificat 
munca, atât nou  ca profesori, cât i elevilor i p rin ilor. Google forms ofer  feed-back imediat, elevul 
poate fi ajutat s  g seasc  un r spuns corect i ghidat pentru a identifica informa ia necesar , f r  a fi 
depunctat sau a fi nevoit s  predea un test incomplet. 

Quiz-urile online, în forma exerci iilor cu alegere multipl , de completare a spa iilor libere, au 
avantajul c  sunt u or de completat , dar i de evaluat. Activit ile de potrivire a coloanelor sau a cuvintelor, 
al turi de inserarea imaginilor au sporit aten ia i feedback-ul pozitiv al elevilor. În activitatea didactic  
pentru consolidarea i evaluarea cuno tin elor am folosit i fi ele de lucru cu posibilitate de completare 
digital .  

Am folosit cu succes i aplica ia Wordwall unde a creat diverse activit i interactive pentru elevi. 
Dintre acestea men ion m: fi e, chestionare, jocuri de cuvinte i puzzle-uri. 

În ceea ce prive te limitele evalu rii online le-am identificat pe urm toarele: 

  elevii nu au acces egal la resursele tehnologice; 
 este impersonal , nu exist  o interac iune fa  în fa  professor-elev; 
 utilizarea îndelungat  a internetului i a altor instrumente digitale; 
 necesitatea experien ei elevilor în domeniul calculatoarelor; 
 lipsa unor resurse tehnologice performante i a unor conexiuni optime la re ea, de joas  performan  

în ceea ce prive te sunetul, imaginile i anumite grafice. 
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În concluzie, înv mântul la distan , este o etap  nou  i specific  în organizarea procesului 
educa ional, de i a provocat uneori tensiune i frustrare, în mare parte a devenit o alternativ  important  de 
reformare a întregului sistem educa ional tradi ional. 

 

Bibliografie: 

  Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 

 https://www.google.com/intl/ro_ro/forms/about/ 

 https://wordwall.net 
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EVALUAREA PRE COLARILOR ÎN MEDIUL ON-LINE-                                  
O PROVOCARE A ZILELOR NOASTRE 

TABL  MIHAELA 
GR DINI A NR. 53, BUCURE TI 

 
 

 
Evaluarea este o component  fundamental  în procesul de înv mânt determinând progresele 

înv rii.  
“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 

sau a utilit ii activit ii de predare-înv are (…)” 
Este cunoscut faptul c , activitatea educativ  în gr dini  este ampl  i complex , iar evaluarea se 

realizeaz  în forme  variate i multiple adaptate la nivelul de dezvoltare al pre colarului i al grupei, adaptate 
particularit ilor copiilor pre colari. 

Activitatea cadrului didactic din mediul on line, a fost una de c utare, continu  adaptare i descoperire 
a noilor moduri de a- i desf ura activitatea didactic , mai ales pentru copiii pre colari. A trebuit s  se 
adapteze situa iei i s  insereze strategii didactice, metode i mjloace adecvate pred rii-evalu rii on-line. 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice  trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale 
acestora: gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea competen elor secolului al XXI-
lea etc.  

Cum coala /gr dini a online nu afost o alegere ci o form  de a continua activit ile instruciv educative 
din unit ile de înv mânt, cadrele didactice au fost puse în situa ia de a realiza materiale adecvate  temei 
i situa iei, de a c uta plaforme educa ionale ce se preteaz  pentru nivelul de înv mânt pre colar i care 

s  fie i la îndemâna p rin ilor care, în situa ia înv mântului pre colar, au fost ”intermediarii”, liantul 
principal dintre educatoare i copil. 

Personal, consider c  evaluarea on-line nu reflect  totdeauna nivelul cuno tin elor, deprinderilor i 
priceperilor copiilor pre colari, ace tia fiind influen a i de mediul în care se desf oar  activitatea, 
evaluarea on line nu respect  întocmai principiile pedagogice, astfel ,prin evaluarea oral  nu se mai pot 
controla realizarea obiectv  a sarcinilor de lucru i pot fi influen ate; unul din punctele benefice ale 
activit ii on line cu pre colarii este faptul c  se lucreaz   dintru-un mediu de înv are mult mai confortabil, 
dar care necesit  suportul adul ilor.  

În cazul evalu rii on line, s-e recomand  ca timpul copilului de stat  în fa a gadgeturilor s  nu fie 
ridicat, activitatea s  fie interactiv , rezolvarea sarcinilor s  primeasc  feed-back. 

 
În predarea-evaluarea cuno tin elor în format on line, cadrele didactice au apelat la: 
 conferin ele on-line- faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron a 

pre colarilor: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc.  
 jocuri on-line – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice doarece î i p streaz  

sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET 
 creatoare on-line- sunt aplica ii u or de folosit, foarte vizibile, ne ajut  în crearea de colaje, slide-

showuri, filmule e, anima ii: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 
 editori digitali- sunt platforme online care g zduiesc publica ii în format electronic de tipul 

revistelor, auxiliarelor didactice, flutura i, materialelor didactice, c r i etc: issuu.com ,calameo, smore.com. 
 jocuri didactice - instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul conferin elor on-line: 

Worldwall sau Learningapps. 
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 aplicatii feed-back- instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare: 
Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

Într-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea, înv mântului prin utilizarea 
metodelor noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri 
la disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a 
le folosi.  

Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic“nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 Neacsu, I., Stoica, A., Reforma sistemului de evaluare si de examinare, Bucuresti, Editura Aramis, 

1996. 
 Radu, I., T., Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti, Editura didactica si Pedagogica, 2000. 

Tomsa, Gheorghe, Psihopedagogie prescolara si scolara, Editura „Coresi”, Bucuresti, 2005. 
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Metode, tehnici i strategii                                                               
aplicate pentru realizarea evalu rii online 

 

Prof. T lpeanu Ramona                                                                 
Gr dini a cu Program Prelungit Boc a 

 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale acestora 
(gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea competen elor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru pre colari: un mediu de înv are mult mai confortabil, dar care necesit  suportul adul ilor 
(al p rin ilor, în cazul înv rii de acas ) 

Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezint  schimbul de bune practici i asisten  din 
partea colegilor. În urm toarele slide-uri v  prezent m câteva dintre aplica iile i instrumentele digitale car 
e se pot utiliza în facilitarea înv rii on-line i în sus inerea gr dini ei de acas . 

CONFERIN ELE ON-LINE faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron a 
pre col arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM – Este 
platforma de ore on-line cea mai utili zat  de c tre cadrele didactice din România. Se creeaz  conturi 
gratuite pentru profesori (contul colii nu are limit  de timp. 

Pre colarilor i p rin ilor acestora le trimite i link-ul. Pe white board se poat e desena, colora, face 
opera ii matematice sau ad not ri pe ecran; se pot împ rt i ecranul i documentele aflate în 
calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru pre colari p entru a încuraja munca în grupuri mici. 
(Breakout rooms) Exist  op iunea s  se înregistreze întreaga conferin  audio-video. https://zoom.us/ 

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

eTwinning Twinspace – Accesul la platform  este gratuit i nelimitat, motiv pentru care eTwinning 
i Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege s - i creeze un cont de utilizator conectat cu 

emailul personal. În ceea ce prive te protec ia informa iei, trebuie observat c , atât eTwinning, platforma-
mam , cât i TwinSpace, platforma propriu-zis  de dezvoltare a proiectelor europene, au o parte public  i 
o alta accesibil  numai pentru membri (dup  caz, membrii comunit ii eTwinning sau membrii unui anumit 
parteneriat). 

Dintre aplica iile disponibile pe TwinSpace, unele vizeaz  cu prioritate managementul de 
proiect(calendarul de pe pagina principal , dar trebuie luat  în considerare i plasarea de aplica ii u or de 
utilizat de c tre participan i pe paginile speciale ale profesorilor i elevilor), altele sunt special concepute 
pentru a facilita comunicarea (blogul de pe pagina principal , ferestrele în care sunt listate ultimele acces ri 
i ultimele ac iuni din sec iunea de activit i a proiectului). www.etwinning.net 
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HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplica ii digitale se num r  i h r ile dintre 
care enumer m Google Maps,Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza cu 
succes i la ciclul pre colar 

PERE II VIRTUALI– sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET– este 
o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagin  
web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , materiale de tipul 
documentelor, prezent rilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuit , dar necesit  crearea unui 
cont. Te po i loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa aici: www.padlet.com 

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

JOCURI DIDACTICE – instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul conferin elor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL – este o 
aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus inerea înv rii, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, Pu zzle, Rebus, Adev rat sau 
Fals, Sorteaz , Ch estionare, Spânzur toare, Deschide cutia et c); Este un instrument digital u or de utilizat 
i pl cut de copii datorit  elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

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

APLICATII FEED-BACK– instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT– Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive pentru copii; profesorul creeaz  testu l, apoi 
trimite codul de acces (PIN) elevilor care acceseaz  testul într-un timp limitat. Pute i ad uga imagini, clipuri 
video i diagrame întreb rilor pentru a cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe deskt op, 
tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. https://kahoot.com 

Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 
formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas  
Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . 
Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate 
despre r spunsuri, timp etc.  
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Func iile evalu rii, între online i tradi ional –                                              
un punct de vedere 

T ma  Iulia Mihaela 
 

 

,,Evaluarea colar  reprezint  un ansamblu de activit i dependente de anumite inten ii […]. Scopul 
evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Nu este vorba numai 
de a stabili o judecat  asupra randamentului colar, ci de a institui ac iuni precise pentru a adapta necontenit 
strategiile educative la particularit ile situa iei didactice, la cele ale elevilor, la condi iile economice i 
institu ionale existente etc.“ (Cuco , 2002: 372). 

Plecând de la defini ia dat  evalu rii dat  de Constantin Cuco  în care acesta subliniaz  c  trebuie 
instituite ac iuni precise i adaptate strategiile la particularit ile situa iei didactice, vom spune c   situa ia 
pandemic  a presupus o modelare  mai mult sau mai pu in for at  a întregului proces educativ i deci, a 
strategiilor în evaluarea didactic .  

Al turi de func iile evalu rii2, de constatare, de informare  a societ ii, de diagnosticare a cauzelor 
care au dus la o slab  preg tire, de pronosticare a nevoilor i disponibilit ilor elevilor, de selec ie sau de 
decizie asupra integr rii unui elev într-o ierarhie, autorul spune c  una dintre func iile evalu rii este cea 
pedagogic , respectiv ,,în perspectiva elevului (motiva ional , stimulativ , de orientare colar  i 
profesional , de înt rire a rezultatelor, de formare a unor abilit i, de con tientizare a posibilit ilor) i în 
perspectiva profesorului ( pentru a ti ce a f cut i ce are de realizat în continuare)“ (Cuco , 2002: 373).  

Înv mântul online ofer  posibilit i multiple de evaluare, de la cele tradi ionale cum sunt probele 
orale i cele scrise, pân  la cele complementare cum sunt proiectul, portofoliul, tema de lucru în clas  i 
autoevaluarea, ca s  enumer m doar câteva dintre metodele i instrumentele de evaluare.  

Dar, ca profesor, în toat  aceast  perioad  am încercat s  în eleg care este cauza unor discrepan e în 
procesul evaluativ i dac  nu cumva în analiza rezultatelor m  aflu pe ,,nisipuri mi c toare“ care, în 
momentul revenirii în format fizic m  vor pune pe mine în fa a unei realit i nu tocmai confortabile i 
anume aceea de a fi evaluat/ valorizat  o activitate care a fost realizat  ,,cu m iestrie“  într-adev r, dar în 
care nu neap rat reg sesc profilul real al autorului.  

i atunci, intervine întrebarea dac  eu, ca profesor, nu am evaluat un plagiat. Iar dac  sunt în aceast  
situa ie, de unde a  putea ti ce am de f cut, care sunt deprinderile i abilit ile elevului, pe care m  pot 
baza  sau pe care pot construi sau, dimpotriv , ce este gre it i, deci, ce a  putea îndrepta  sau corecta.  

Totu i, înv mântul tradi ional, din acest punct de vedere ofer  mai mult  certitudine, tocmai datorit  
prezen ei fizice. Bineîn eles c  exist  suficiente contraargumente în demontarea ideii pe care o consider un 
punct de pornire în analiza uneia sau alteia dintre cele dou  forme de evaluare, cea tradi ional , respectiv 
aceea a autenticit ii r spunsului online.  

2 Evaluarea realizat  în interiorul sistemului de înv mânt, la nivelul procesului de pild , genereaz  anumite informa ii care 
au o func ie autoreglatoare pentru cre terea eficien ei instruirii.(Bogdan, B lan et alii , Psihopedagogie pentru examenele de 
definitivare i grade didactice, 1998: 171).  
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Deocamdat , îns , în condi iile impuse de o situa ie de criz , cum este aceea provocat  de pandemie, 
înv mântul online în ciuda limitelor sale este cea mai bun  alternativ  la înv mântul tradi ional, cu toate  
componentele care compun procesul didactic, inclusiv aceea a evalu rii.  
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Cuco , Constantin – Pedagogie, Edi ia a II-a rev zut  i ad ugit , Ed. Polirom, 2002, Ia i 

Bogdan. 

  

  

624



 

 

Profesor în secolul XXI 

Profesor înv mânt primar T nase Anica-Maria, 
Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Gala i 

 
 
 
 
Înv area este eficient  atunci când elevii sunt angaja i activ, independen i i colaboreaz , gândesc 

critic i rezolv  creativ probleme. Prin urmare, activit ile de înv are ar trebui s  implice i s  angajeze pe 
toat  lumea i s  utilizeze tehnologia în mod adecvat. Cu toate acestea, în multe cazuri, este posibil ca 
structura clasic , tradi ional  s  nu sprijine acest lucru. 

Tehnologia, internetul i pandemia au adus o schimbare uria  în unele s li de clas . Sau, mai corect, 
au adus un potential imens pentru a sprijini schimbarea pedagogic . Spre exemplu, exist  o diferen  uria  
între elevii care sus in un test pe o foaie de hârtie i cei care fac un test online? i o carte electronic  aduce 
o înv are mai profund  decât un manual tradi ional prin defini ie? Probabil c  nu, nu e ti de acord? 

Tehnologia digital , internetul i cloud computing pot  facilita  modalit i inovatoare de înv are, cum 
ar fi pedagogia activ , centrat  pe elev.  

Opiniile despre teme s-au schimbat pe m sur  ce tot mai multe case (dar nu toate) se conecteaz  în 
online i sunt bogate în tehnologie. Când elevii au acces la Internet acas , sarcina tradi ional  pentru teme 
poate fi actualizat  la o activitate care sus ine înv area activ , colaborativ  i independent . 

În aceast  perioad  pandemic  am proiectat teme potrivite grupului de vârst  pe care l-am 
condus. Temele au durat aproximativ o or , au implicat elemente online i elevii au completat 
portofoliile. M-am asigurat c  exist  un element social, de exemplu, elevii pot comenta sau colabora cu 
colegii. Am ad ugat linkuri la unele sarcini pe care le-am creat i la orice aplica ii sau instrumente am 
utilizat. 

Am creat o tabl  Padlet i am cerut elevilor s  fac  fotografii la desenele, colajele, proiectele realizate 
individual sau în colaborare. Apoi, i-am rugat s  explice modul de realizare, materialele folosite, 
informa iile importante i s  comenteze fotografiile altor elevi. 

Pentru lucrul colectiv online am utilizat aplica ii sau table interactive: Miro, Jamboard, Wordwall, 
Liveworksheets, Google Docs, etc. 

Elevii ar trebui s  fie con tien i de criteriile i a tept rile utilizate de profesor în evaluarea muncii 
lor. Formularele sunt criteriile de notare a muncii i descriu standardele i normele care trebuie atinse, de 
exemplu „în elegerea subiectului”, „utilizarea instrumentelor digitale”, „fluen  în comunicarea oral ”, 
„capabil s  ...” Îi încurajeaz  pe elevi s  reflecteze asupra înv rii lor, punctele forte i punctele slabe ale 
acestora i s  în eleag  ce trebuie s  fac  pentru a- i îmbun t i performan a. Formularele fac ca evaluarea 
muncii elevilor s  fie rapid  i eficient  i ajut  profesorii s  justifice p rin ilor i celorlal i calificativele pe 
care le acord  elevilor. Formularele bune sunt, de asemenea, instrumente de predare care sus in înv area 
elevilor i dezvoltarea abilit ilor de gândire. Rubricile clare sunt deosebit de importante în înv area activ , 
atunci când elevii pot lucra independent de profesor, în perechi sau în grup, posibil la proiecte, unde 
contribu ia indivizilor poate fi dificil de evaluat. 

Exist  multe instrumente online gratuite pentru a v  crea propriile formulare/rubrici de notare, 
inclusiv acestea: Quick Rubric, RubiStar, Formulare Google, Kahoot!, etc. 

Formularele/rubricile pot fi utile nu numai în evaluarea sumativ  (de exemplu, testele de la sfâr itul 
anului), ci i în evaluarea formativ . Evaluarea formativ  le permite profesorilor s  î i monitorizeze i s  
modifice predarea i s  evalueze progresul elevilor, oferind feedback i ajutându-i pe ace tia s - i în eleag  
punctele tari i punctele slabe i s - i dezvolte abilit ile de „înv are pentru a înv a”. Implic  tehnici 
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precum întrebarea, furnizarea de feedback, observarea i ascultarea. Multe instrumente digitale pot sprijini 
evaluarea formativ . 

Pe lâng  formularele de mai sus, am folosit în clasa fa  în fa  i în clasa virtual  i alte aplica ii 
foarte u or de folosit: Edpuzzle, Flipgrid, Mentimeter, Quizziz, Quizlet, Socrative, adaptate elevilor pentru 
înv mânt primar. 

Vremurile s-au schimbat i tehnologia, precum i promovarea efortului de grup, pot face înv area o 
experien  social . 

Când un profesor pune o întrebare, de exemplu, vor fi adesea aceia i câ iva copii care ridic  mâna s  
r spund . Elevii t cu i sau timizi sau cei cu nevoi speciale sau cu dizabilit i se pot opri sau nu vorbi. 

În prezent, avem aplica ii care includ i implic  to i colarii. Cu dispozitivele mobile, TO I î i pot 
împ rt i ideile pe o tabl  digital . Acest lucru ofer  profesorilor o viziune mult mai bun  asupra a ceea ce 
se întâmpl  în mintea elevilor. 

Spa iile îmbog ite cu tehnologie permit comunicarea în orice moment, indiferent de loca ia elevilor. 
Tehnologia sus ine, de asemenea, produc ia i coproduc ia. Putem revizui sau reveni la versiunile anterioare 
ale unei lucr ri i putem crea rezultate din inteligen a noastr  colaborativ . Înv area care folose te un 
mediu digital are poten ialul de a facilita colaborarea, un important element în înv are. 

Elevii pot fi i creatori de con inut. O idee tipic  ar fi aceea c , în loc s  fac  un test de lectur , elevii 
creeaz  o carte, benzi desenate sau înregistreaz  un interviu cu unul dintre personajele c r ii. La clas  am 
folosit Voki, Chater Kids, Blabberize, Pixton. 

Mul i profesori îmbr i eaz  „gamificarea”, adic  f când o activitate de înv are juc u  prin 
ad ugarea de elemente asem n toare jocului, de exemplu, scor, competi ie, reguli. În multe jocuri ve i g si 
obiective i provoc ri i, uneori, pute i trece la un nivel urm tor. Dac  te descurci bine la joc, prime ti 
recompense, stimulente sau ecusoane. Toate aceste elemente pot fi integrate în activit i de înv are.  

Tehnologia poate contribui la îmbun t irea incluziunii clasei i la diferen ierea activit ilor pentru 
elevii cu nevoi diferite - deosebit de importante cu înv area activ . 

Îns  nu putem avea toate s lile de clas  bine echipate cu tehnologie pentru a sus ine toate ideile pe 
care le-am men ionat. Într-adev r, recentul sondaj al colilor a constatat c , în Uniunea European , doar 
unul din doi elevi a folosit un computer cel pu in o dat  pe s pt mân , iar unul din cinci nu a folosit unul. 
În România, exist  mari discrepan e între rural i urban. Dar, pentru o înv are activ , pot folosi elevii un 
telefon în condi iile în care ROFUIP nu permite? Eu, la clas , am folosit un proiector i un laptop, iar elevii 
au lucrat pe telefon în grupuri mici. 

Eu consider c  spa iul de înv are al unei coli nu mai este doar un spa iu fizic, ci include acum 
un spa iu virtual. În acest spa iu sunt profesor al secolului XXI.  
  

626



 

 

Strategii de diminuare a subiectivit ii în evaluare 
 
 
 

Prof. T nase Elena Violeta 
Liceul Tehnologic „Laz r Edeleanu” Municipiul Ploie ti 

 
 

 
Obiectivitatea evalu rii este un subiect controversat, referindu-ne atât la evalu rile curente, cât i la 

cele sumative, dar mai ales la cele na ionale care marcheaz  finalul ciclului gimnazial (Evaluarea Na ional ) 
sau finalizarea cursurilor preuniversitarea (Examenul de Bacalaureat). 

Literatura de specialitate semnaleaz  i documenteaz  prin studii i cercet ri empirice existen a unor 
erori în evaluare (cu efecte, implicit, în notare), necesar a fi cunoscute pentru a putea fi controlate, 
diminuate, contracarate.  

În practic  manifestarea erorilor subiective de evaluare poate afecta rezultatul evalu rii, respectiv decizia 
evaluativ . Activitatea profesorului-evaluator poate fi afectat  de numeroase situa ii i efecte perturbatoare. 
Dintre acestea men ion m:  

a. Efectul „halo” i stereotipiile. Aprecierea se realizeaz  prin extinderea unor calit i secven iale la 
întreaga lucrare. Aprecierea performan ei candidatului se face printr-o generalizare a performan ei ob inute 
în cazul unei p r i a lucr rii/testului.  

b. Efectul de ancorare. Const  în supraevaluarea unor r spunsuri datorit  faptului c  atrag aten ia 
asupra unor aspecte ”surpriz ”, mai pu in frecvente, a teptate, identificabile la nivelul majorit ii formelor 
de r spuns date de c tre candida i.  

c. Efectul Pygmalion sau efectul oedipian. Aprecierea r spunsurilor unui candidat poate fi influen at  
de p rerea pe care profesorul-evaluator i-a format-o despre capacit ile acestuia prin parcurgerea întregii 
lucr ri, opinie care s-a stabilizat, chiar la nivel subcon tient.  

d. Ecua ia personal  a examinatorului. Fiecare profesor-evaluator î i structureaz  i anumite criterii 
proprii de apreciere, pozi ionându-se uneori diferit fa  de baremul de evaluare i de notare. Unii profesori-
evaluatori sunt mai genero i, uzitând valorile de „sus” ale punctajelor acordate, al ii sunt mai exigen i, 
acordând cu prec dere valori par iale sau punctajele minimale.  

e. Efectul tendin ei centrale. Acest efect se manifest  prin conduita profesorului-evaluator de a se 
pozi iona sistematic în mijlocul scalei de notare (a punctajelor) din dorin a de a nu gre i i de a nu subevalua, 
respectiv supraevalua candida ii.  

f. Efectul de similaritate. Profesorul-evaluator are tendin a de a- i exercita judecata evaluativ  prin 
raportare la sine (prin contrast sau prin asem nare), normele i experien a proprii constituind principalele 
criterii de judecare a performan elor, respectiv de acordare a punctajelor.  

g. Efectul de contrast. În mod obi nuit, profesorii-evaluatori au tendin a s  opereze o comparare i o 
ierarhizare a performan elor candida ilor. În practic  se poate întâmpla ca, de multe ori, acela i rezultat s  
primeasc  un punctaj maxim dac  urmeaz  dup  evaluarea unui rezultat mai slab (în sensul c , dup  o 
lucrare slab , una bun  pare a fi i mai bun  decât este în realitate) sau s  primeasc  un punctaj mediu / 
par ial dac  urmeaz  imediat dup  r spunsurile unui candidat care au întrunit criteriile de maxim.  

Identificarea erorilor implic  recunoa terea urm toarelor caracteristici: pot fi identificate în practic  
i atunci când instrumentele de evaluare (testul i baremul corespunz tor) sunt controlate din perspectiva 

limit rii factorilor subiectivi; criteriile de evaluare sunt stabilite clar i transparent; procedurile de evaluare 
sunt respectate.  

În practic , exist  numeroase modalit i de diminuare/eliminare a diferen elor de punctaj care 
apar/pot ap rea în aplicarea schemelor de notare/baremelor la disciplina/disciplinele  de specialitate, 
precum:  
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- preg tirea profesorilor evaluatori prin cursuri de perfec ionare fie în specialitate, fie corelate 
problematicii evalu rii; 

- organizarea unei sesiuni ini iale riguroase de instruire la începutul procesului de evaluare din centrul 
de examen, astfel încât s  se prezinte/discute baremul (instruirea s  fie f cut  de c tre inspectorii de 
specialitate sau de c tre un profesor metodist ori formator); 

- includerea în barem a tuturor solu iilor acceptate; 
- aplicarea uniform  a punctajelor par iale în cazul itemilor semiobiectivi i subiectivi; 
- verificarea punctajelor din borderouri de c tre un alt profesor din comisia centrului de evaluare, 

înainte ca profesorii s  treac  notele pe lucrare, pentru a se evita posibilele erori de calcul; 
- organizarea unor centre diferite de evaluare pentru fiecare disciplin  pentru a diminua presiunea 

timpului. 
De i, abordarea nu este exhaustiv , consider m c  reperele prezentate contribuie la con tientizarea 

problemelor ap rute în evaluare i implicit la o diminuare a subiectivit ii în sprijinul ob inerii unei evalu ri 
reale a lucr rilor atât în sala de clas , cât i în cadrul examenelor na ionale 
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EVALUAREA ONLINE -                                                               
AVANTAJE I DEZAVANTAJE 

ED. T NASE GABRIELA                                                              
COALA GIMNAZIAL  VULPE TI, ARGE  

 

 

O Românie întreag  i, chiar, o planeta întreag  a fost for at  s - i educe copiii online. Cu mari 
eforturi: cu profesori îndemna i s - i reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu p rin i nevoi i în a 
sus ine i partea educativa i cea administrativa a oric rui ,,cuib", cu elevi care aveau mai nou, coala într-
un laptop sau calculator.  

Tehnologia nu e magie, nu rezolv  nimic f r  noi. Da, trebuie s  munce ti mai mult la început, dar la 
orice început trebuie s  munce ti mai mult. În plus, g sirea echilibrului potrivit între tehnologie i 
pedagogie nu este un lucru u or. Nici în via a real , nici în realizarea episoadelor. 

n ceea ce priveste evaluarea online, se schimb , evident, faptul c  nu mai exist  interac iunea 
nemijlocit  i asta influen eaz  toate procesele de înv are, nu doar modul în care facem evaluare formativ . 
Unul dintre factorii care influen eaz  semnificativ înv area este rela ia pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii.  

Elevii înva  mai bine dac  au o rela ie bun  cu profesorii lor, exist  studii clare care arat  acest lucru. 
Ei bine, acum profesorii trebuie s  se bazeze în mare m sur  pe rela ia pe care au stabilit-o deja cu elevii i 
s  aib  grij  s  nu o piard .  

Sunt profesori care nu au luat deloc leg tura cu elevii sau au f cut-o prin intermediul p rin ilor. În 
afar  de aspectele legate strict de eficien a unei astfel de abord ri pentru eficien a pred rii materiei 
respective, pierderea cea mai mare este la nivel de rela ie cu elevii.  

Revenind la evaluarea formativ , poate c  ea devine cu atât mai important  în condi iile înv rii 
online, pentru c  ajut  la p strarea unei rela ii constante cu elevii, ne ajut  s  tim în permanen  în ce ape 
se scald . Ca orice rela ie, dac  nu o hr ne ti consecvent, se atrofiaz  i dispare, iar apoi este mult, mult 
mai greu de restabilit. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examina i, etc 

Avantaje:  

permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în doar câteva 
minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a progresului unui 
num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i r spunsurilor care pot 
preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de întreb ri într-un test, 
acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul elevilor – u or, mediu, 
greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de rezolvare pentru a 2-a oar  
a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în cadrul procesului 
educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea, 
imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 
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Dezavantaje:  

limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere; costuri 
ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile sistemelor computerizate 
privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, timp pentru elaborarea 
testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul testelor create de c tre 
al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. Înv. Primar T nase Maria Luiza 
coala Gimnazial  Nr. 145 Bucure ti, Sector 2 

 

 

Metodele i tehnicile de evaluare online sunt o component  important  în procesul de înv are la 
distan . Este necesar ca profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lipsuri acumulate pe parcursul timpului în 
procesul de înv are. Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Prin diversitatea platformelor i aplica iilor disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
resurse utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va 
îmbun t i pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  resursele online sunt instrumente de aplicat cu aten ie i 
în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document 
Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  independen i în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni 
i le dezv luie acestora latura creativ , dar i afirmarea unor talente artistice. Dar nu pierde i din vedere 

natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de înglobare a tehnologiei pentru a facilita procesul de înv are au 
alegeri nelimitate. Utilizarea acestei metode st  la baza unei înv ri active, profesorul având rol de 
organizator i îndrum tor care î i pune elevii în situa ii concrete de înv are prin efort propriu. 

În procesul de predare-evaluare am folosit atât Google Classroom cât i Adservio, unde pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev. Meet video chat e inclus gratuit. 

De asemenea, am folosit Google Jamboard care m  ajut  s  vizualizez r spunsurile date pe post-it-
uri virtuale la exerci iile de analiz  gramatical  sau la exerci iile i problemele de matematic . 

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

Kahoot, o alt  platform  destul de folosit , este o aplica ie unde elevii devin „profesori”, construind 
ei în i i itemi de teste. 

Wordwall i Liveworksheets ofer  mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la 
înv mântul primar. 
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Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker, StoryJumper etc. Elevii pot s  realizeze filmule e/c r i animate în care s  
surprind  atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Consider c  folosirea metodelor i tehnicilor de evaluare online spore te calitatea înv rii, duce la 
formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimuleaz  creativitatea i gradul de cooperare a elevilor, 
dezvolt  interesul i motiva ia acestora. 
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EVALUAREA –                                                                       
FORM  EFICIENT  A ACTULUI DIDACTIC 

Prof. Înv. pre colar T nase Maria-Estela                                                   
Gr dini a cu Program Prelungit Ostroveni 2 Râmnicu Vâlcea 

 

 

A a cum spunea profesorul I.Nicola în lucrarea “Pedagogie”evaluarea este de trei feluri: evaluare 
ini ial , evaluare cumulativ , evaluare continu  - care este  o opera ie complex  i parcurge mai multe etape. 
Avantajele evalu rii continue pot fi private prin prisma celor doi colaboratori ai demersului didactic: 
pre colarul i educatoarea. Atât pre colarii, cât i educatoarea au avantaje în aplicarea evalu rii 
interdisciplinare. 

Evaluarea interdisciplinar  prin joc reprezint  o bogat  surs  de date privind atât dezvoltarea 
pre colarului din punct de vedere formativ i informativ cât i calitatea activit ii didactice desf urate. 

În general prin evaluare în înv mânt se în elege actul didactic complex, integrat acestui proces,care 
asigur  eviden ierea cantitativ  a cuno tin elor i valoarea nivelului, performan ele i eficien a acestora la 
un moment dat – în mod periodic i final - oferind solu ii de perfec ionare a activit ii de predare-înv are. 

Înv mântul pre colar nu face din transmiterea de cuno tin e un scop în sine, ci se folose te de 
cuno tin e pentru a u ura i optimiza procesul integr rii copilului în mediul social i pentru a declan a i 
stimula dezvoltarea poten ialului biopsihic de care dispune, nativ, copilul. 

Evaluarea se face în cadrul tuturor tipurilor de activit i dar pentru a avea rezultate corecte i o 
apreciere just  a copilului trebuie s  se in  seama de particularit ile de vârst  i individuale ale copilului 
Astfel în cadrul activit ilor de educare a limbajului se pot folosi tehnici de evaluare   a progreselor 
pre colarilor atât a aspectului fonetic, lexical, a structurii gramaticale, a comunic rii orale, cât i a 
expresivit ii vorbirii. Astfel în cadrul temei” Ce fac, m  mir sau întreb?” am dat copiilor fi e cu    imagini 
sugestive temei. Sub fiecare imagine de pe fi  era scris  o propozi ie. Dup  ce am citit fiecare      propozi ie, 
copiii aveau ca sarcin  s  pun  la sfâr it semnul de punctua ie:”.”; ”?” ; “!”. Apoi, copiii au   f cut 
reprezentarea grafic  a propozi iei: o linie mare reprezentând propozi ia. Sub ea prin cercule e erau scrise 
cuvintele (atâtea cercule e câte cuvinte are propozi ia). 

Dup  ce copiii i-au însu it o serie de cuno tin e despre anotimpuri, fenomene putem folosi pentru 
evaluare metoda ciorchinelui.  

Am evaluat astfel: 

capacitatea copiilor de a enumera cât mai multe cuvinte pornind de la un cuvânt sugerat; 

capacitatea de a asocia cuvinte, în func ie de sens, pentru a formula enun uri. 

În cadrul proiectului “De unde venim, încotro ne îndrept m?” am ales ca subtem  “P mîntul, casa 
noastr  “. Prin aceast  subtem  copiii i-au consolidat cuno tin e acumulate anterior despre: frumuse i, 
bog ii, relief, plante, animale, pericole de distrugere, mesaje transmise oamenilor pentru salvarea 
p mântului. Utilizând metoda proiectelor s-a putut lucra cu copiii diferen iat în func ie de nivelul lor de 
abilit i i competen e, s-a aplicat interdisciplinaritatea i transdisciplinaritatea. 

633



O alt  metod  folosit  în cadrul activit ii de educare a limbajului este înv area prin cooperare. 
Pentru a verifica dac  to i copiii tiu pove tile am aplicat aceast  metod  astfel: am a ezat copiii în perechi, 
primesc cuvinte cheie care se refer  la personaje, dup  care discut  în perechi, încercînd s - i imagineze 
Astfel se pot face evalu ri din pove ti precum: Alb  ca z pada, Fata babei i fata mo neagului, Ciripel cel 
lacom. Am desf urat acest tip de evaluare în cadrul pove tii “Fata babei i fata mo neagului”.  

Activitatea a avut un caracter competitiv. Copiii s-au întrecut s  r spund  corect, s  redea cît mai 
expresiv r spunsurile personajelor din poveste (cum a r spuns fata babei sau fata mo neagului p rului, 
c elu ei, fântânii, cuptorului). La sfâr it, copiii au rezolvat prin cooperare i o fi . Echipele care au 
rezolvat corect fi a au fost apreciate, celelalte echipe au fost încurajate. 

Toate activit ile desf urate în gr dini  au o importan  deosebit  în formarea personalit ii 
copilului iar aplicarea principiului interdisciplinarit ii creeaz  condi ii propice de manifestare a creativit ii 
i favorizeaz  dezvoltarea gândirii. 

Apelând la o mare varietate de forme de evaluare , îmbinîndu-le pe cele tradi ionale cu cele moderne, 
educatoarea prime te informa ii despre activitatea desf urat , oferindu-i posibilitatea adapt rii acestuia în 
raport cu posibilit ile copilului , asigurându-i o perspectiv  limpede a nivelului de începere i a progresului 
înregistrat. Prin evaluare se urm re te a ezarea înv mântului pe baze programatice, preg tind integrarea 
copiilor într-o societate democratic  , a pluralit ii punctelor de vedere i a concuren ei ideilor. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROFESOR - LIMBA I LITERATURA ROMÂN : T NASE NADIA                      
COALA GIMNAZIAL  NENCIULE TI                                                 

JUDE UL: TELEORMAN 

 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educa iei i Cercet rii de a suspenda 
cursurile fa -în-fa , sistemul de înv mânt se reorienteaz  c tre practici noi de comunicare i de 
cooperare prin care s  asigure continuitatea înv rii i func ionarea organiza ional .  

M surile instituite prin starea de urgen  ne relev  maniere diferite, câteodat  inedite, de a fi i a 
ac iona. Adul i i copii deopotriv  sunt în situa ia de a descoperi noi moduri de conectare social  i de 
continuare a activit ilor profesionale, sociale, culturale, ludice i de petrecere a timpului liber; în acest 
sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urm  cu câteva luni.  

Toate aceste elemente au, cu siguran , o zon  de evolu ie i dezvoltare social  important , dar faptul 
c  totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fa a unei provoc ri de o magnitudine pe care 
nu am mai întâlnit-o pân  în prezent.    

Evaluarea… evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. S  predai e simplu. Poate 
fi chiar fun, dac  î i place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, dup  care dormi 
lini tit. Înv area nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, s  înve e 
elevul… c  i tu ai f cut asta la rândul t u. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât 
profesorul cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele 3 caracteristici esen iale ale evalu rii: 
s  fie continu , complet  i corect . 

Dar de ce avem nevoie de evaluare? 

O întrebare a c rei r spunsuri se g sesc în alte i multe alte întreb ri, dar mai ales în func iile 
procesului de evaluare a mediului educa ional în complexitatea sa. Alain Kerland consider  c  evaluarea 
se face pornind de la urm toarele întreb ri cheie: 

 Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia)? 
 În raport cu ce se (care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii)? 
 Pentru cine (care sunt destinatarii evalu rii)? 
 Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii)? 
 Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea? 

În ultima perioada se discut  tot mai mult despre studierea online i cum o afecteaz  pe cea 
tradi ional  (clasic ). Datorita acestui fapt, în timp, s-au format mai mult sau mai pu in dou  grupuri: pro 
i contra. Totu i aceste stiluri educa ionale au ambele limit ri, dar i puncte forte. În urma unui studiu mai 

aprofundat am extras câteva tr s turi ale fiec rui tip de educa ie: 
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Educa ia tradi ional :  

În cadrul studierii tradi ionale, accentul se pune pe con inutul instruirii, profesorul fiind singurul care 
i-a deciziile cu privire la organizarea i desf urarea activit ii studen ilor; Acesta pred  materia i a teapt  
ca studen ii s i s  reproduc  integral con inutul dictat;  

 Forma principal  de înv are este memorarea mecanic . În acest sistem, se acord  o foarte mare 
încredere elementelor teoretice;   

coala preg te te studen ii pentru via ; 

  Procesul de înv are este o progresie liniar  prin acumularea de informa ii i deprinderi; 

  Accentul se pune pe însu irea deprinderilor de baz ; 

  Evaluarea se concentreaz  asupra tipurilor de r spuns corect sau gre it i pe întreb ri închise  

 

Educa ia digital :  completeaz  educa ia clasic  prin dezvoltarea logicii, exerci ii de antrenare a 
Inteligen ei emo ionale, etc.;   

Lec iile virtuale i educa ionale reprezint  un avantaj:  

 ofer  studen ilor o vedere realist  asupra materiei repetate sau activit ilor întreprinse prin 
intermediul mijloacelor audio i vizuale, simul ri, dar i con inut de tip text pentru a face înv area cât mai 
pl cut ;   

 Oportunitatea de a accesa con inutul vast, ludic i formator de oriunde i oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar i a telefonului;  

  Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real studentul î i poate da seama ce gre e te sau 
ce a realizat correct. 

  Înv area este realizat  astfel într-un mod activ ce permite evalu ri formative i sumative, calitative 
i cantitative, realizate într-un mod comfortabil lor. 

 

Forme de evaluare 

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

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

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realiz rii structurii testului de verificare 
trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, 
analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. 

Men ionez c  validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia dup  mai 
multe cicluri de examinare. În istoria evalu rilor mele online, am încercat de multe ori s  asigur c  testul a 
fost obiectiv i fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate ob inute de diferite 
genera ii de elevi. 

E-learning-ul pe scurt 

Scurt  analiza a instrumentelor de e-learning i de comunicare 
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Având în vedere c  colile s-au oprit brusc, am experimentat i experimentez înv area online, singura 
modalitate de înv are existent  la momentul actual. De luni încoace, am performat  ore întregi, prin 
accesarea platformei G SUITE FOR EDUCATION.  

De asemenea, am folosit, cu succes aplica ia Skype într-o serie de întâlniri cu elevii. A fost interesant 
pentru toat  lumea. 

Precizez faptul c  dup  mai multe ore în fa a calculatorului m-am sim it mult mai obosit  decât dac  
a  fi fost în sala de curs. Consumi mai multe resurse ca s  te faci în eles? Î i lipse te interac iunea direct ? 
… 

Trebuie men ionat  i platforma Zoom pentru livrarea con inutului i organizarea activit ilor. Zoom 
are o variant  gratuit  care permite prezen a simultan  a pân  la 100 de participan i. La fel ca i Skype. 
Pentru gestionarea claselor, r mân la aprecierea c  cel mai util la ora actual  este Google Classroom, dar i 
Microsoft Team. 

Dup  primele 5 zile de cursuri on-line, pot afirma c  instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt i mediu. Pentru înv are, 
con inutul on-line dar i filmule ele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului ansa de a se 
preg ti. 

Instrumente de evaluare 

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 
Voi încerca o analiz  a acestora pe metodele de evaluare: 

Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o 

întrebare sau o lec ie înv at .  

Din metodele moderne, nu am nicio idee cum s-ar putea face observarea i autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru 
înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. Pe lâng  recomand rile descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispozi ia evaluatorilor un set de standarde i specifica ii 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM.       

Evaluarea trebuie s  fie corect . În on-line marea problem  este verificarea identit ii. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi institu ionale. Trebuie s  fie complet , continu  i corect , 
pentru c  rezultatele evalu rii sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, c mine, 
tabere, premii i altele. Iar pentru a fi corect , to i participan ii la proces trebuie s  fie con tien i de acele 
lucruri.  

SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile institu ionale. 
Contul institu ional unic, care identific  un student dup  matricolul s u, permite gruparea acestora pe serii, 
forma ii i grupe de cursuri, i de multe ori identificarea timpului de r spuns la un test gril  on-line. Mai 
mult de atât, o solu ie on-premises poate monitoriza i înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un candidat. 
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Dup  opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conecteaz  cu creden iale institu ionale 
(matricol i parol  gestionat  centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distan . 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

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

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

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

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

Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un 
test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode de evaluarea în înv mântul pre colar 
 

Prof. T nase Valentina                                                                  
G. P. N. Pinocchio, Slobozia 

 
 

 
Evaluarea reprezint  o caracteristic  important  a procesului de instruire. Evaluarea const  într-o 

judecat  realizat  asupra valorii sau a calit ii unui obiect sau produs potrivit standardelor i criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii.  

 
In functie de perspectiva temporala din care se realizeaza evaluarea distingem: 
 
a)     evaluare initiala care se face la inceputul unui program de instruire; 
b)     evaluare finala care se realizeaza la incheierea unei etape de instruire. 
 
Dupa modul in care se integreaza evaluarea in procesul didactic, evaluarea cunoaste trei forme: 
a)     evaluare initiala care se realizeaza la inceputul unui program de instruire; 
b)     evaluare continua /formativa care se realizeaza pe tot parcursul procesului instructiv-educativ; 
c)     evaluare sumativa ce se realizeaza la incheierea unei etape mai lungi de instruire. 

  
   Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
 
- m surarea, cuantificarea rezultatelor colare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urm rit; 
- aprecierea acestor rezultate pe baza raport rii lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emi ându-se o judecat  de valoare; 
- formularea concluziilor i adoptarea deciziilor educa ionale adecvate în urma interpret rii 

rezultatelor ob inute i emiterea unor judec i de valoare. 
 
În acest context, este necesar ca profesorii s  conceap  evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-înv are. Pe scurt, evaluarea ini ial  este un proces decizional care 
serve te s  planifice procesele de predare -înv are i se bazeaz  pe analiza capacit ilor i nevoilor elevilor 
a grupului. 

 
Având în vedere c  evaluarea este un proces care permite colectarea i analiza de informa ii relevante 

pe care s  le sus in  evalu ri de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirec iona, dac  
este necesar situa ia care poate fi îmbun t it  i pentru o decizie ulterioar  calificare i certificare. 

 
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. 

 
Metode traditionale de evaluare: 
In categoria metodele traditionale sunt incluse: 
- probele orale; 
- probele scrise; 
- probele practice. 
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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: 
- observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor; 
- investigatia; 
- proiectul; 
- portofoliul; 
- autoevaluarea. 
 
Portofoliul este o metoda si un instrument de evaluare complex, integrator, flexibil prin care 

profesorul urmareste progresul realizat de elev la o disciplina in plan cognitiv, atitudinal, comportamental 
de-a lungul unui semestru sau an scolar. 

Include rezultatele relevante obtinute prin celelalte metode si tehnici de evaluare: 
- rezultatele la probele scrise (lucrari de control, teste, teme pentru acasa); 
- rezultatele activitatilor practice, proiectelor, investigatiilor; 
- compuneri, referate, eseuri, articole publicate, lucrari prezentate in cer-curi, sesiuni de comunicari; 
- fise de observare; 
- postere, machete, desene, caricaturi; 
- chestionare de atitudini, interviuri; 
- casete video cuprinzand prestatia orala a elevului in cadrul unor activitati sau contributia in 

activitatea de grup etc. 
 
Observam ca portofoliul reprezinta “cartea de vizita” a elevului, urma-rindu-i progresul inregistrat pe 

o perioada determinata a parcursului scolar. Deoarece realizeaza o sinteza a activitatii elevului pe o perioada 
mai inde-lungata 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 crea-tivitate. 
In felul acesta evaluarea devine motivanta pentru elev. In plus, portofoliul ca metoda de evaluare inlatura 
in buna parte tensiunile, starile emotionale negative care insotesc formele traditionale de evaluare. 

Chiar daca fiecare dintre elementele constitutive ale proiectului au fost evaluate separat, la momentul 
respectiv, in cazul acestui instrument se recomanda si o apreciere holistica, ce se bazeaza pe impresia 
generala asupra performantei elevilor si produselor realizate, luand in considerare piesele individuale 
incluse in portofoliu. Aprecierea se poate realiza prin calificative (excelent, foarte bun, bun, acceptabil, 
inacceptabil) sau simboluri numerice (cifre de la 5 la 1 etc.). 

Retinem in concluzie ca profesorul dispune de o multitudine de instrumente de evaluare. Optiunea 
pentru anumite instrumente depinde de specificul disciplinei, natura continutului, obiectivele urmarite prin 
actul evaluativ. Odata ce s-a ales un anumit tip de instrument, elaborarea acestuia trebuie facuta stiintific si 
cu maximum de responsabilitate. Pentru edificarea mai completa in probleme de metodologie a conceperii, 
aplicarii si stabilirii baremelor de corectare recomandam consultarea ghidurilor de evaluare realizate in 
foarte bune conditii de Serviciul National de Evaluare si Examinare care ofera informatii si sugestii cu 
adevarat valoroase. 
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Evaluarea ini ial  la grupa mica 

Tan a Maria Bernadeta 

 
Evaluarea reprezint  o component  esen ial  a procesului educa ional. Aceasta are rolul de m surare, 

diagnosticare i de prognozare a procesului instructiv-educativ. Avem trei forme de evaluare: ini ial , 
formativ  i sumativ , aflate în rela ie de complementaritate, determinat  de func iile lor în demersul 
evaluativ. 

Evaluarea ini ial  este acea evaluare care se realizeaz  la începutul unui program de instruire, prin 
intermediul c reia se stabile te nivelul de preg tire a pre colarilor la acel moment, oferind educatoarei 
posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui educabil i de a stabili demersul didactic din urm toarea 
perioad  i eventual a unor programe de recuperare. Astfel, concluziile desprinse în urma evalu rii ini iale 
ajut  la realizarea predic iei – stabilirea coordonatelor esen iale ale activit ii viitoare, a obiectivelor, 
alegerea strategiilor adecvate pentru ob inerea performan ei copiilor, ritmul de parcurgere a con inuturilor, 
deci premisa pentru eficien a procesului de înv mânt pre colar viitor, care se va oglindi în planificarea 
semestrial .  

Datele ob inute la acest tip de evaluare ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului con inut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grup  de copii; 
- aplicarea unor m suri recuperatorii pentru unii copii din grup , fie de sprijin i recuperare, fie 

activitate suplimentar  pentru copiii supradota i. 

La grupa mic , evaluarea ini ial  se realizeaz  sub form  de joc (liber, de rol, didactic, logico-
matematic, muzical, sportiv), prin observarea comportamentului în timpul activit ilor, prin dialogul cu copiii, 
prin aplicarea unor probe orale, practice, aplicative sau scrise (foarte rar). Modalitatea de evaluare poate 
îmbr ca atât forme individuale, cât i de grup sau frontale.  

În acest fel se urm re te stabilirea nivelului la care se afl  pre colarii la intrarea în gr dini  prin 
prisma celor cinci domenii de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea fizic , a s n t ii i igienei personale – se urm re te modul în care pre colarii î i 
controleaz  i coordoneaz  musculatura în desf urarea unor activit i diverse, specifice vârstei, m sura în 
care manifest  deprinderi de p strare a igienei personale i felul în care se orienteaz  în spa iu pe baza sim urilor. 

2. Dezvoltarea socio-emo ional  – se urm re te existen a i gradul de interac iune cu al i copii de aceea i 
vârst  sau cu adul ii, tipul interac iunilor (pozitive sau negative), existen a abilit ii de solicitare i de primire a 
ajutorului în situa ii problematice specifice, capacitatea de a accepta i în elege celelalte persoane din mediul 
apropiat, recunoa terea i exprimarea emo iilor de baz , abilit i de autocontrol emo ional i autoapreciere 
pozitiv . 

3. Capacit i i atitudini în înv are – sunt vizate comportamente precum curiozitatea i interesul 
pentru înv are, abilitatea de a ini ia activit i de înv are i de a interac iona al turi de colegi sau cu adul ii din 
mediul apropiat, finalizarea sarcinilor, manifestarea creativit ii în diferite contexte (activit i artistico-
plastice, muzicale i practice, în conversa ii i povestiri creative). 

4. Dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii – sunt urm rite pronun ia 
sunetelor, capacitatea de exprimare clar  a mesajelor i emo iilor, gradul de în elegere a mesajelor recep ionate, 
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expresivitatea comunic rii, identificarea prezen ei mesajului scris, utilizarea unor structuri orale simple i 
participarea la activit ile de grup i la activit ile de joc, în situa ii uzuale, în calitate de vorbitor i auditor. 

5. Dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii – vizeaz  capacitatea pre colarilor de a în elege i 
executa o ac iune cognitiv  simpl , de a în elege i g si solu ii pentru o ,,situa ie-problem ”, de a efectua 
opera ii i deduc ii logice, de a descrie caracteristici ale unor obiecte sau fiin e din mediul înconjur tor.  

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s  inem seama de 
urm toarele: tratarea diferen iat  a copiilor, selec ia riguroas  a con inutului înv arii, utilizarea a acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale, care asigur  înv area 
activ  i formativ , îmbinarea eficient  i alternarea formelor de activitate la grup . 

O evaluare ini ial , urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al 
cadrului didactic, cu ajutorul c ruia se perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul pre colarului. 
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Evaluarea tradi ional .                                                                  
Metode, tehnici i strategii                                                               

aplicate pentru realizarea evalu rii în înv mântul primar 

 

Prof. înv. primar, Tapaszto Mihaela,                                                      
coala Gimnazial  “Ioan Vladu iu” 

 

 

Evaluarea este procesul multidimensional de ob inere a informa iilor, cu ajutorul unor instrumente de 
evaluare, în scopul elabor rii unor judec i de valoare, raportate la ni te criterii propuse i care se finalizeaz  
cu aprecieri ce permit luarea de decizii. Ea este de trei feluri: ini ial , continu , final , iar con inutul acesteia 
urm re te: cuno tin ele accumulate, deprinderile intelectuale i tr s turile de personalitate ale elevilor. Prin 
aplicarea evalu rii la clas  se poate verificarea realizarea obiectivelor, se pot m sura rezultatele i se pot 
planifica ac iunile ameliorative necesare. 

Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în 
vederea realiz rii unui demers evaluativ util. Pedagogul Belgian Gilbert De Landsheere declara c : „O 
evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic i 
universal.  

Trebuie s  ne orient m fermspre o abordare multidimensional  (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284). Prin 
strategie se în elege ansamblul de ac iuni întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite, iar ea vizeaz  
asigurarea i preg tirea resurselor umane i materiale, probleme de planificare i organizare a muncii, de 
cooperare în cadrul oric rei organiza ii etc. Strategia de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când 
evaluezi, sub ce form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute etc. În final, în func ie 
de concluziile desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare, iar 
directorul strategia managerial .  

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative i 
obiectivele numeroase presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare. În unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele elevilor, iar în altele- de a determina nivelul achizi iilor elevului în 
raport cu un obiectiv propus.  

Metode i instrumente de evaluare în ciclul primar: 

A. Metode i instrumente tradi ionale 

1. Probele orale: 

a.  prin întreb ri i r spunsuri 

b. cu suport vizual 

c. repovestirea 

d. descrierea i reconstituirea. 

2. Probele scrise: 

a. lucrarea scris  neanun at  

b. activitatea de munc  independent în clas  
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c. lucrare de control anun at  

d. testul. 

Pentru ca metodele de evaluare s  ofere informa ii pertinente cu privire la performan ele colare, este 
necesar  folosirea unor instrumente adecvate de evaluare, elaborarea unor probe care s  serveasc  cel mai 
bine obiectivelor anterior precizate.  

Instrumentul de evaluare este o prob , o gril , un chestionar etc. care „colecteaz ” informa ii 
inportante despre rezultatele luate în considerare. Cu cît instrumentele de m surare sunt mai elaborate, cu 
atât informa iile sunt mai relevante. Instrumentul de evaluare poate fi compus din mai mul i itemi, care 
reprezint  cea mai mic  component  identificabil  a unui instrument de evaluare i care cuprinde o sarcin  
de rezolvat în concordan  cu un obiectiv opera ional (M. Stanciu,2003, p. 295).  

Tipuri de itemi: 

a) itemi obiectivi:  
1. itemi cu alegere dual  
2. itemi de asociere /de tip pereche 
3. itemi cu alegere multipl . 
 
b) itemi semiobiectivi: 
1. itemii cu r spuns scurt 
2. itemii de completare 
3. întreb rile structurate. 
 
c) itemi subiectivi: 
1. rezolvarea de situa i- problem  
2. eseul structurat 
3. eseul liber. 

În concluzie, combinarea instrumentelor de evaluare scris  cu cele de evaluare oral  vor asigura 
realizarea unei imagini globale a capacit ilor elevilor.  

Problematica modalit ilor de poate fi continuu îmbun t it  i diversificat . Evaluarea trebuie s  
conduc  la optimizarea întregului process desf urat în coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ  i s  
dezvolte un proces de autoevaluare.  

Evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie de tehnici cât 
mai diverse. 
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Cum facem evaluarea în online? 

Prof. ran Alina Florentina                                                             
coala Gimnazial  George Gârda M n tiur 

 
 

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

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

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

S  enumer m câteva: 

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

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

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise.  

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Tehnici de evaluare 

Prof. ran Ovidiu Teodor 
coala Gimnazial  George Gârda M n tiur 

 
 
 
 
Clasificarea tehnicilor de evaluare 
  
În func ie de cel ce este evaluat,tehnicile de evaluate se diferen iaz  dup  cum urmeaz : 
Ø Evaluarea participan ilor 
-         Autoevaluare; 
-         Anchet  cu chestionar; 
-         Anchet  cu interviu; 
-         Observare; 
-         Analiza documentelor relevante - portofoliu; 
-         Teme practice; 
-         Proiect; 
-         Discu ii de grup - observare; 
-         Studii de caz; 
-         Referat. 
 
Ø Evaluarea formatorului 
-         Autoevaluarea; 
-         Înregistrarea video; 
-         Înregistrarea audio; 
-         Evaluare din partea unui coleg (prieten critic); 
-         Chestionare date cursan ilor la sfâr it (feedback). 
 

Ø Evaluarea organizatorului 

-         Chestionare date participan ilor la sfâr it (feedback); 
-         Chestionare date formatorilor la sfâr it (feedback). 
 
Procesul de evaluare cuprinde: 
-  activit i de aplicare a probelor i instrumentelor de evaluare. Evaluarea participan ilor este 

precedat  de simul ri ale probelor finale 
-  colectarea rezultatului par ial, validarea rezultatului, înregistrarea rezultatului evalu rii. Procesul 

de evaluare const  în elaborarea unui portofoliu de evaluare i aplicarea metodologiei 
evalu rii. Portofoliul de evaluare-cuprinde totalitatea instrumentelor de evaluare i autoevaluare. 
Este necesar s  fie pretestate. 

 
Metodologia de evaluare con ine: 
        Tipul probei de evaluare; 
        Timpul alocat probei de evaluare; 
        Con inutul probelor de evaluare; 
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        Modul i regulile de desf urare a probei; 
        Sistemul de notare; 
        Baremul minim 

 
Rela ia dintre instrumentul de evaluare i metod , este univoc . Instrumentul este ales în scopul 

realiz rii obiectivelor propuse în metodologie. Astfel, metoda de evaluare are în vedere realizarea i 
proiectarea întregului act evaluativ, începând cu stabilirea obiectivelor de evaluare. Astfel putem considera 
instrumentul de evaluare ca fiind parte integrant  a metodei.  

Instrumentul de evaluare este cel care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul 
ini iat pentru a atinge obiectivele propuse. Tot pentru atingerea obiectivelor propuse, se utilizeaz  diferite 
metode, tehnici i instrumente de evaluare. 
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EVALUAREA TRADI IONAL  
 
 

Prof. înv. primar Natalia - Florina R U 
coala Gimnazial  Nr. 1 M d ras 

Localitatea M d ras, jude ul Bihor 
 
 

 
Via a st  sub semnul valorii i valoriz rii. Nimic din ceea ce se petrece în acest spa iu nu scap  

exerci iului axiologic, de atribuire a unor valori. Înv mântul primar se afl , ca i celelalte trepte de 
înv mânt, într-un dinamic proces de restructurare i revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest 
domeniu. Dar cum orice reform  trebiue s  se încheie cu o evaluare a rezultatelor, aceast  component  este 
i ea reconsiderat  i reglementat  pe criterii noi. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea instructiv-
educativ .  

Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprind urm torii 
pa i: 

 stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice; 
 proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor; 
 m surarea rezultatelor aplic rii programului. 

 
Strategia de evaluare ini ial  este necesar  „la începutul unui program de instruire - ciclu de 

înv mânt, an colar, semestru, începutul unui capitol i chiar al unei lec ii” (Ioan T. Radu, 2007, p. 117). 
În raport de func ia îndeplinit  - de diagnoz  i de prognoz  -, se afirm  i sub denumirea prescurtat  de 
strategie de evaluare predictiv . 

În contextul procesului de înv mânt, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare ini ial  constituie premisa reu itei pedagogice în orice activitate de instruire. Func ia sa 
general , de diagnoz  i prognoz , este realizat  în sens pozitiv în m sura proiect rii unor obiective care 
vizeaz  cunoa terea stadiului atins în înv are de clasa de elevi, la începutul unei activit i de instruire, 
determinat  temporal la nivel de lec ie, capitol, modul de studiu, semestru colar, an sau treapt  de 
înv mânt etc. Avem în vedere cunoa terea obiectiv  a stadiului real atins în înv are de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de con inuturi, deprinderi, strategii cognitive - de baz  i de competen e dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina i treapta de înv mânt respectiv  i de vârsta colar  i 
psihologic . 

Analiza strategiei de evaluare ini ial  poate fi realizat  la nivel conceptual, normativ i metodologic. 
Cele trei perspective fixeaz  dimensiunile generale ale ac iunii docimologice, angajat  de strategia de 
evaluare ini ial , integrat  în cadrul oric rei activit i de instruire, organizat , planificat  i realizat  pe 
termen scurt (lec ie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru colar) i lung (an colar, treapt /nivel 
de înv mânt). 

Evaluarea ini ial  este indispensabil  pentru a stabili dac  elevii au preg tirea necesar  cre rii 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.  Acest tip de evaluare ofer  elevului i 
profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire (programe de recuperare).                    

Evaluarea ini ial  nu î i propune aprecierea performan elor globale ale elevilor i nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomand  raportarea la bareme de evaluare/apreciere.  

ansa atingerii scopului evalu rii ini iale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
p rin i), reu im s -i determin m pe elevi s  fie receptivi i s  în eleag  importan a evalu rii colare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cuno tin elor i confruntare cu situa ii noi 
de înv are, care trezesc motiva ia cunoa terii i ambi ia solu ion rii corecte a problemelor enun ate.  Fiind 
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anun a i de la început c  notele la evaluarea ini ial  nu vor fi trecute în catalog, elevii au ocazia de a se 
concentra în mod expres asupra rezolv rii cu succes a subiectelor f r  a considera, efectiv, c  este o evaluare 
propriu-zis , ci un exerci iu util activit ii de înv are (rezolvarea corect  a subiectelor, încadrarea în timpul 
de lucru, ansamblul cerin elor privind redactarea unei lucr ri scrise etc.), concluziile evalu rii fiind premisa 
pentru progresele ulterioare.   

Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradi ionale i metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul i obiectivele evalu rii, tipul acesteia, 
specificul con inuturilor supuse aprecierii, particularit ile popula iei colare vizate, achizi iile cadrelor 
didactice privind exersarea/practicarea/experimentarea diverselor modalit i de procedare. Se pune a adar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

284)   
Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s  se in  seama de 

urm toarele: tratarea diferen iat  a elevilor, selec ia riguroas  a con inutului înv arii, utilizarea acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale, care asigur  înv area 
activ  i formativ , îmbinarea eficient  i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual  i 
pe grupe). Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci când, atât dasc lul cât 
i colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, fiecare 

îmbun t indu- i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 
Referitor la importan a evalu rii ini iale Ausubel preciza ,,ceea ce influen eaz  cel mai mult înva area 

sunt cuno tin ele pe care elevul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instru-i i-l în 
consecin ”. 
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EVALUAREA IN MEDIUL ONLINE 

arc  Denisa Elena 
coala General  Nr. 1 Cocu, Jude  Arge  

 
 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

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

 
Avantajele sistemului de evaluare online  
 
Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 

înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  
       • Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor  
       • Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  
       • Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur   
       • Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  
       • Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  
       • Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  
       • Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 
 
Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 

rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  

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

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word i s  
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, 
implicarea este esen ial  i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie sa creeze o interac iune 
uman  mai profund  i mai semnificativ  

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 
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Astfel, evaluarea prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau 
complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

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

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

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

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom   i Microsoft Team. 

GOOGLE FORMS- Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare.  

Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate 
personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori.  

KAHOOT-  Este o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. 
Se poate folosi Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat 
feedback-ul prin slide-uri animate  

ASQ (another smart question)- Este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. În 
contul profesorului se specific  unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la 
care pred . Profesorul vede în timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate 
lucra diferen iat cu elevii. Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  
anumite con inuturi. P rin ii au i ei acces la aceast  aplica ie.  

Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic“nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, cidevine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

651



 

Strategii de optimizare a evalu rii receptivit ii literare a elevilor 

Profesor: ârlea Iuliana Domnica 
 

 

Evaluarea randamentului colar este o component  fundamental  a procesului de înv mânt, aceasta 
presupunând urm torii factori: examinarea (verificarea cuno tin elor dobândite de elev), aprecierea 
(determinarea valorii) i notarea (rezultatul procesului de examinare i apreciere, concretizat în not ). 

În procesul de evaluare, cele mai importante elemente implicate sunt programa colar  (care 
reprezint  etalonul la care se raporteaz  profesorul), personalitatea profesorului (ce aduce un procent de 
subiectivitate în activitatea de verificare, apreciere i notare) i elevul (ale c rui particularit i 
temperamentale contribuie semnificativ la procesul de evaluare). 

Printre metodele i a procedeele de evaluare pe care profesorul le are la dispozi ie în ceea ce prive te 
însu irea textului literar de c tre elev, se num r : conversa ia, lectura, recitarea, povestirea, aplica iile 
practice etc. Alegerea uneia sau mai multor metode de evaluare dintre cele enumerate ine de specificul 
activit ii în care sunt implica i elevii i de particularit ile lor psihologice, îns  ideal ar fi s  se recurg  la 
îmbinarea i alternarea acestor procedee. 

Înv mântul actual tinde c tre metode care pun în valoare latura creativ  a elevilor, le dezvolt  
spiritul de observa ie i capacitatea de adaptare rapid  la situa ii noi, dar i originalitatea sau capacitatea de 
analiz  i sintez . Însu irea deprinderilor de a transforma i a redimensiona informa ii nu poate avea loc 
decât într-un interval mai mare de timp prin utilizarea, în diverse forme, a verific rii pe baza sarcinilor 
problematizante care nu presupun reproducerea informa iilor într-o ordine stabilit  în prealabil, ci, a a cum 
am men ionat deja, verificarea lor în variante diverse la care contribuie elemente precum gândirea, 
sensibilitatea, originalitatea, imagina ia creatoare etc. 

Pentru dezvoltarea exprim rii elevilor, sunt recomandabile sarcini care s  dezvolte deprinderile de a 
vorbi liber, cum ar fi diserta ia în fa a clasei, expunerea succint  i închegat  a unei probleme, sus inerea, 
demonstrarea i exemplificarea acesteia. Dup  expunere, elevul trebuie implicat într-un dialog cu profesorul 
sau cu colegii de clas , când este pus în situa ia de a ine piept interven iior critice ale acestora. În acest 
moment, capacitatea reproductiv  a elevului trece pe locul al doilea i este pus  în lumin  latura lui 
cognitiv , el trebuind s  fac  un demers de selec ie a informa iilor i o reordonare original  a acestora. 

Pe de alt  parte, având în vedere ca uneori num rul de ore alocate studiului literaturii este prea mic, 
iar clasele sunt aglomerate, se impune verificarea scris  a receptivit ii textului literar. Prin utilizarea 
testelor i a tezelor se urm re te formarea de abilit i i deprinderi printre care se num r  capacitatea de a 
analiza i de a sistematiza un material cu caracter informativ care, ulterior, s  fie prezentat sintetic într-un 
interval temporal limitat. De asemenea, sunt urm rite calit i precum ingeniozitatea structur rii, 
modalit ile de exprimare, dar i c lirea moral  de care elevii au nevoie pentru preg tirea în ceea ce prive te 
marile examene ale vie ii. 

Sistemul de înv mânt modern impune înl turarea neajunsurilor evalu rilor tradi ionale (în special 
subiectivitatea, dar i utilizarea m sur torilor care nu sun valide, fidele i omogene) i utilizarea testelor 
docimologice. 

În studierea literaturii se pot utiliza, pentru verificarea i notarea progresului colar, mai multe tipuri 
de teste: 
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I. Teste cu r spuns alternativ: 

Titi este un personaj din romanul Ion de Liviu Rebreanu? 

 Da 
 Nu 

II. Test cu r spuns la alegere: 

Care dintre urm toarele opere sunt scrise de Mircea Eliade? 

 Huliganii 
 Nunt  în cer 
 Adela 

III. Test cu alegere încruci at : 

1. Cine este autorul romanului Corigent la limba român ?                   Lucian Blaga 

2. Cine a scris poemul Mugurii?                                                            Ionel Teodoreanu 

3. Cine a scris romanul Lorelei?                                                            Mircea Eliade 

IV. Test cu întreb ri de consecin : 

 Ce posibile urm ri, pentru rela ia sa cu Ela, ar fi avut refuzul lui tefan Gherghidiu de a accepta 
averea mo tenit  de la unchiul s u? 

V. Test de cuno tin e cu redactare de r spuns detaliat la întrebare: 

 -- Care este comportamentul lui Stavrache dup  ce prime te scrisoarea prin care este anun at c  
fratele s u a murit? 

 

Bibliografie: 
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METODE DE EVALUARE 

Prof. T ut Mihaela 
 

 

Metodele de evaluare a competen elor elevilor pot fi cantitative i calitative. Prin combinarea lor se 

ajunge la metode alternative de evaluare. Acestea realizeaza evaluarea rezultatelor în strâns  leg tur  cu 

înv area, de multe ori concomitent cu aceasta. Pe de alt  parte, ele privesc rezultatele colare ob inute pe 

o perioad  mai lung  de timp, care vizeaz  formarea unor capacit i, dobândirea de competen e i mai ales 

schimb ri în planul atitudinilor  corelate cu activitatea de înv are.  

Printre instrumentele care pot m sura nivelul de performan  al competen elor elevilor putem 

enumera: 

 Observarea sistematic   

 Portofoliul 

 H r ile conceptuale 

 Proiectul 

 Jurnalul reflexiv 

 Interviul 

 Fi a de activitate personal  a elevului 

 Proiectul 

Aceste metode de evaluare constituie o alternativ  la metodele de evaluare tradi ionale. Ele 

stimuleaz  îns  implicarea activ  a elevilor , care devin mai con tien i de sarcina asumat . De asemenea, 

asigur  o integrare u oar  a cuno tin elor asimilate  în sistemul de no iuni, care devin opera ionale. 

Totodat , asigur  un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare i 

a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev.  

Trebuie men ionat c  aceste metode, spre deosebire de cele tradi ionale, reduc factorul de stres , iar 

evaluarea are ca scop în primul rând îmbun t irea activit ii i stimularea elevilor, nu sanc ionarea cu orice 

pre . La fel ca la metodele de predare, profesorul trebuie s  g seasca echilibrul optim în folosirea metodelor 

moderne i inovative de evaluare, indiferent c  e vorba de evaluarea ini ial , formativ  sau final .  
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Metode si tehnici de evaluare în înv mântul online                                         
în învatamantul liceal 

prof. Tazlaoanu Florentina 
 

                                                                                     
 
Implementarea Tehnologiilor Informa ionale (TI) în educa ie este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor multimedia în metodologia educa ional  
câ tig  tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de înv are. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning cre te 
eficien a procesului de predare-înv are-evaluare; determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor 
teoretice în situa ii practice (simul ri on-line); asigur  feedback-ului cu ajutorul softurilor educa ionale etc.  

Integrarea noilor tehnologii în educa ie este abordat  i analizat  din multiple perspective, în special 
fiind eviden iate resursele necesare i oportunit ile. Conform Strategiei na ionale de dezvoltare a societ ii 
informa ionale “Moldova Digital  2020” (Hot râre de Guvern, nr. 857 din 31.10.2013) principalele 
obiective specifice de integrare TIC în educa ie vizeaz : formarea competen elor digitale la absolven ii 
institu iilor de înv mânt pentru a activa într-o societate informa ional ; optimizarea curriculumului TIC 
în înv mântul superior, elaborarea standardelor educa ionale de competen e digitale, compatibile cu 
practicile europene; extinderea schemei de certificare a abilit ilor digitale în coli i universit i, elaborarea 
cursurilor în format electronic pentru facilitarea accesului la studii i aplica ii; prevederea în planurile de 
finan are a institu iilor de înv mânt a mijloacelor financiare distincte destinate procur rii de echipamente 
i soft-uri; crearea de biblioteci virtuale care vor oferi studen ilor manuale multimedia, suporturile didactice 

elaborate de profesori notorii în domeniu. Integrarea resurselor TIC în educa ie poate contribui la cre terea 
performan elor academice doar în condi iile, în care studen ii posed  cuno tin e de utilizare a calculatorului. 
Astfel, planurile de înv mânt ale programelor de studii superioare la ciclul I, oferite de universitate, con in 
disciplina Tehnologii Informa ionale de Comunicare, în cadrul c reia studen ii ob in competen ele digitale 
de baz .  

Utilizarea calculatorului determin  o regândire a educa iei, începând cu predarea, cu modul de 
interac iune cu studen ii i a modului în care se produce evaluarea procesului educa ional. În vederea 
cre terii calit ii procesului de predare-evaluare în cadrul universit ii se acordat  o aten ie deosebit  
familiariz rii profesorilor cu noile tehnologii de informare i comunicare, dezvolt rii deprinderilor acestora 
de a utiliza calculatorul i noile softuri educa ionale, cât i de a- i însu i noi tehnici de evaluare bazate pe 
utilizarea platformei educa ionale USDC. Prin utilizarea platformei de e-learning se ob ine o unealt  
valoroas  care poate ulterior îmbun t i procesele educa ionale administrate precum i analiza informa iilor 
privitoare la performan ele studen ilor. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincron  i asincron  
pentru colaborare on-line i pentru schimb de informa ii - de tip Forum sau Chat - permit interac ionarea 
facil  cu studen ii.  

O func ionalitate foarte important  a platformei - i care vine în preîntâmpinarea unei nevoi viitoare 
- este aceea de a stoca i analiza informa ii privitoare la performan ele studen ilor. Evaluarea joac  un rol 
important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ  ofer  informa ii despre progres 
i ghideaz  înv area. Aprecierea gradului de reu it  este esen ial  pentru procesul de certificare i 

rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul studen ilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale 4 institu iilor. Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea 
unor volume mari de notare i administrare. Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice 
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i în func ie de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe verificarea: 
- oral  (expunerea liber  a studentului, conversa ia, chestionarea oral , interviul); - scris  (lucr ri scrise 
curente/la sfâr it de semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, 
eseu, jurnal reflexiv, h r i conceptuale etc.; - activit ilor practice: lucr ri practice, de laborator, proiecte, 
investiga ii, observarea i analiza activit ilor practice desf urate de studen i; - testelor sau a probelor de 
cuno tin e în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informa ionale.  

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; - 
monitorizarea r spunsurilor studen ilor; - evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; - 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. În acest ghid este prezentat rolul 
platformei educa ionale în îmbun t irea calit ii procesului de evaluare on-line a competen elor academice.  

PLATFORMA EDUCA IONAL . INSTRUMENTE DE EVALUARE 

Platforma educa ional  USDC a fost lansat  în anul 2009 în rezultatul colabor rii cu Institutul de 
Dezvoltare a Societ ii Informa ionale (IDSI), având la baz  softul open source Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment), Pe lâng  faptul c  ofer  posibilit i de a lucra în grupuri prin 
instrumente de colaborare care sunt foarte simplu de folosit.  

Exist  posibilitatea ca împreun  cu studen ii s  se creeze i editeze documente de tip Wiki (documente 
editabile în grupuri), s  se testeze diferite idei sau moduri de abordare a unor referate sau s  organizeze 
dezbateri, platforma educa ionala USDC pune la dispozi ie diferite instrumente de evaluare, care ajut  la 
construirea de metode de evaluare cantitative i calitative mai sofisticate i mai apropiate nevoilor de ast zi. 
Testul reprezint  o unitate logic  de activitate pe platforma Moodle, poate cea mai important  unitate pentru 
notarea cuno tin elor studen ilor în mod obiectiv .  

Testul trebuie privit sau în eles ca o unitate structurat  de itemi, de acela i mod de prezentare pe ecran 
sau de prezentare eterogen , prin care se urm re te evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cuno tin e 
sau abilit i. Din perspectiva platformelor de e-learning, testul este un formular care permite gestionarea 
u oar  a parametrilor de aplicare cum ar fi num rul de itemi, modul 5 de extragere a itemilor, felul interactiv 
sau nu, timpul total de lucru, caden a întreb rilor, dreptul de revenire sau nu asupra r spunsurilor, aplicarea 
sau nu a penalit ilor, valoarea penalit ilor aplicate, rularea testului de mai multe ori, intervalul minim de 
timp dintre dou  rul ri, momentul activ rii, momentul opririi, etc.  

Ace ti parametri determin  rezultate diferite cu acela i set de întreb ri aplicat în instan e diferite 
(valori diferite ale parametrilor aminti i) la acela i colectiv evaluat. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

PROF. TECUCEANU MIHAELA
LICEUL TEORETIC NICOLAE TITULESCU 

 

 

Procesul instructiv-educativ se afl  sub influen a schimb rilor generate de tehnologiile online. 
Acestea sporesc flexibilitatea i accesul la un înv mânt modern, adaptat noilor cerin e ale societ ii 
cunoa terii.  

Evolu iile recente în tehnologiile digitale, în special instrumentele web 2.0 ( Blog-uri, wiki-uri i 
mass-media social) i dispozitivele de telefonie mobil (telefoane i tablete), ofer  elevilor i profesorilor 
mai mult control privind accesul la cunoa tere, faciliteaz  furnizarea de cuno tin e, teste i resurse 
multimedia în timp real, realizeaz  conexiuni între utilizatori. Înv area cu ajutorul smartphone-urilor, iPad-
urilor, tabletelor i a altor dispozitive, necesit  revizuirea conceptelor pedagogice si de con inut actuale.  

Prin intermediul internetului, elevii au acces liber la con inutul propus de profesor, pentru care este 
dificil s  comprime noile cuno tin e în durata limitat  a unui program. Ei pot explora, interpreta, pot alege 
alternative din surse de informa ii diferite. Prin urmare, accentul se mut  pe nevoile elevilor, pe importan a 
aptitudinilor i capacit ii de a aplica cuno tin ele necesare satisfacerii cerin elor societ ii secolului XXI. 
Dobândirea de abilit i precum gândirea critic , înv area independent , TIC-ul, sunt tipice i relevante 
pentru multe discipline, de exemplu educa ia antreprenorial . Construirea acestor competen e necesit  
înv are activ , în medii îmbog ite i complexe, cu multe oportunit i pentru a le putea dezvolta, practica 
i aplica. Elevii vor fi capabili s  gestioneze propriul proces de înv are pe tot parcursul vie ii lor, astfel 

încât pot continua s  înve e, chiar i dup  finalizarea studiilor. 
Analizând activitatea mea la clas , am observat c  totul se schimb  de la o zi la alta, tot ce ast zi e 

considerat modern, mâine poate deveni desuet. Încerc s  m  acomodez i s  m  adaptez din mers noilor 
programe i noului curriculum. În fiecare zi putem descoperi ceva nou, inedit, inclusiv  aceast  perioad  
online din martie pân  în prezent  m-a ajutat enorm s  realizez c  demersul didactic trebuie regândit i 
reorientat, primordial  fiind formarea competen elor- cheie. 

Oricum, concluzia desprins  de mine este c  indiferent de modul în care pred m online sau fa  în 
fa , trebuie s -i antren m pe elevi în desf urarea lec iei, s -i punem în situa ia de a descoperi no iunile i 
conceptele de care au nevoie pentru rezolvarea sarcinii de lucru trasate.  

Un suport ideal pentru predare, respectiv evaluare, este Classroom, o aplica ie creat  de Google în 
acest scop i utilizat  i de mine în perioada online. Acesta face parte din gama de aplica ii web la care 
colile i universit ile au deja acces, Google Apps for Education.  

Classroom este un instrument care integreaz  toate serviciile existente, ajutându-i pe profesori s  dea 
teme i s  înregistreze progresele elevilor, indiferent de forma în care sunt prezentate temele. Ne- am 
adaptat foarte repede atât eu, cât i elevii. Ace tia au fost receptivi , îmbr i ând cu pa i repezi predarea i 
evaluarea online. 

Printr-o interfa  atr g toare, elevii au accesat   cursurile  create de mine, oferindu-le în acela i timp 
informa ii i cerin e legate de temele, proiectele propuse. În contul Classroom al profesorului  apar toate 
cursurile pe care le administreaz , num rul de elevi, temele de predat i folderul ce cuprinde materialele de 
curs. Elevii au avut acces la temele propuse, diverse anun uri, lec ii, termenul limit  de predare i au putut 
stoca rezolv ri ale temelor, online, primind ulterior si feedback de la mine, în urma evalu rii.  

Testele generate care au stat la baza evalu rii au cuprins  itemi de selectare, gril , de completare. În 
DRIVE am creat  un formular pe care l- am populat  cu întreb ri care s  evalueze cuno tin ele elevilor. 
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Formularul l-am transmis elevilor i prin email. El a putut  fi completat direct în mesajul primit sau accesând 
link-ul primit. Elevii au fost notifica i automat privind rezultatul ob inut. Se poate seta i includerea în 
mesaj a r spunsurilor corecte. Profesorul poate, de asemenea, s  includ  în notificare i un feedback 
personalizat privind rezultatele.  

Aceast  aplica ie îmbun t e te comunicarea dintre elevi i profesori, permite elevilor s  colaboreze 
între ei. Instrumentele online ofer  profesorilor feedback imediat cu privire la activitatea elevilor i creeaz  
noi resurse necesare planific rii, proiect rii de ac iuni de remediere sau dezvoltare. 

Favorizeaz  o regândire a modului de interac iune dintre profesor i elev ,dezvoltând  competen e de 
autoevaluare la elevi prin prezentarea grilei de corectare, a timpului disponibil, a gre elilor înregistrate.  

Evaluarea online prezint  astfel o serie de avantaje, dar i dezavantaje. 
Argumentele pentru utilizarea evalu rii în mediul electronic vizeaz  capacitatea acesteia de a îmbina 

forme de evaluare tradi ionale(probe scrise, practice) cu formele moderne(testul gril , observarea, 
investiga ia, referatul, eseul, portofoliul, proiectul).Acest tip de evaluare se impune, de asemenea, prin 
capacitatea de a crea parcursuri de înv are diferen iate, alternative i r spunsuri selective pe baza 
rezultatelor ob inute. Elevii devin independen i, încrez tori în for ele proprii, dezvoltând în acela i timp 
abilitatea de a se adapta la cerin ele societ ii de mâine, o societate uman  cu cet eni dinamici, gândire 
critic  i civic  dezvoltate. 

Indiferent c  evaluarea este asistat  de calculator sau folose te metodele tradi ionale, principiile care 
stau la baza evalu rii r mân acelea i. Instrumentele de evaluare, modul de utilizare a acestora, procesul de 
evaluare se aplic  i evalu rilor asistate de calculator.  

 
Bunele practici sunt foarte importante în acest tip de evaluare:  
 
 Feedback acordat cu promptitudine, proces prin care elevul prime te informa ii în urma demersului 

de evaluare din partea profesorului. Evaluarea urm re te îmbun t irea performan elor elevilor printr-un 
feedback de calitate i permite elevilor s  se implice sistematic i progresiv în procesul de evaluare. Acest 
lucru reprezint  un mijloc de sensibilizare pentru înv are, încurajeaz  sentimentul de proprietate asupra 
înv rii i evalu rii.  

Oportunitatea de a folosi concomitent mai multe metode de evaluare, elevii participând activ la 
construirea etapizat  a traseului necesar ob inerii performan ei. Astfel, elevii vor fi asista i, îndruma i, 
coordona i pe tot parcursul derul rii activit ii. Cooperarea reciproc , solicitarea de ajutor când este cazul, 
clarificarea unor necunoscute, sunt principii care guverneaz  întregul procesul de evaluare.  

 Posibilitatea evalu rii integrate care necesit  mai pu in timp, îmbun t e te motiva ia elevilor i 
procesul de înv are al elevilor, identific  zonele care pot cauza dificult i în cadrul demersului de instruire, 
raportate la con inut, optimizeaz  demersul de instruire prin identificarea elementelor care necesit  
interven ii ameliorative, faciliteaz  verificarea.  

 Dezvoltarea abilit ilor de aplicare a evalu rii asistate de calculator de profesori.  
 Organizarea accesului la cuno tin ele de specialitate.  
 Asigurarea tehnologiei TIC specifice, inclusiv platforme de înv are asistat  de calculator i 

software pentru evaluarea asistat  de calculator.  
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Resurse digitale utilizate în evaluarea on-line 

Prof.  Teleuc  Nicoleta 
coala Gimnazial  “Miron Costin“ Gala i 

 
 
 
 
F r  evaluare, nu exist  înv are eficient .Importan a evalu rii este cu atât mai mare, cu cât este 

cunoscut faptul c  „este mai u or s  previi decât s  tratezi”. Astfel, i în cadrul procesului de evaluare, 
prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanent  a nivelului de reu it  a copilului poate contribui la 
interven ii i decizii prompte i optime din partea înv toarei.  Procesul de înv mânt înseamn  predare-
înv are-evaluare, ultima component  având sarcina de a stabili ce lacune exist  i ce ritm de asimilare i 
de dezvoltare are fiecare elev. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educa iei i Cercet rii de a suspenda 
cursurile fa -în-fa , sistemul de înv mânt a fost nevoit s  se  reorienteze c tre practici noi de comunicare 
i de cooperare prin care s  asigure continuitatea înv rii. M surile instituite prin starea de urgen  au 

relevat maniere diferite, câteodat  inedite, de a fi i a ac iona. Adul i i copii deopotriv  au fost pu i în 
situa ia de a descoperi noi moduri de conectare social  i de continuare a activit ilor profesionale, sociale, 
culturale, ludice i de petrecere a timpului liber. În acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare 
de neimaginat. 

De i utilizarea instrumentelor i a  resurselor digitale nu  au constituit o noutate pentru cei mai mul i 
profesori,în aceste circumstan e au ap rut, inevitabil, o serie de impedimente de natur  logistic , 
pedagogic , tehnic  i de con inut.Cadrele didactice s-au vazut puse în situa ia de a g si modalit i  i 
instrumente atractive de evaluare în mediul online,dând dovad  de inventivitate i m iestrie pedagogic  în 
derularea unui proces didactic firesc, dar mai ales atractiv i stimulativ pentru pre colari.Este tiut faptul c  
activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în rela ionarea cadru didactic –copil cu impact 
negativ asupra înv rii eficiente, întrucât o important  latur  a activit ii didactice fa -în-fa  nu se poate 
face virtual.Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa de elevi, dar i de dificila administrare a probelor 
evaluative, pentru care e nevoie s  se apeleze, de cele mai multe ori, la alt  resurs  digital  online. 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie s  urm reasc  gradul de interac iune i 
de comunicare cu elevii,precum i respactarea cerin elor nivelului de vârst  al acestora. 

O adev rat  atrac ie pentru copiii din toate timpurile – jocul – a c p tat în acest secol al informatiz rii, 
noi  neb nuite valen e, profesorii incluzând în evaluare jocul on-line i  utilizându-l în scopuri educa ionale. 
Prin intermediul jocului copiii devin mai volubili, sunt activi i curajo i, î i înving timiditatea i înva  cu 
pl cere. Astfel de jocuri, care imprim  activit ii didactice un caracter dinamic i atr g tor, inducând o stare 
de bucurie i destindere i prevenind monotonia i oboseala pot fi create utilizând platforma wordwall. În 
evaluare, jocuri de tipul ,, inte te avionul”,”oche te cârti a”  fortific  energiile intelectuale creatoare ale 
elevilor i-i ajut  pe ace tia s  gestioneze mai bine stresul unui test de verificare.Jocurile on-line sunt 
aplica ii placute  atât de copii, cât i de cadrele didactice.  

La fel de utilizate în evaluare la clasele mici sunt i puzzle-urile on-line, de tipul JigsawPlanet, cu 
scopul de a reconstitui diferite imagini, de a le oferi copiilor o sarcin  didactic  pe care ace tia trebuie întâi 
s-o descopere prin reasamblare. 

Pere ii virtuali sunt aplica ii digitale care le ofer  celor mici un spa iu de afi are, o ,,coal  de hârtie  
virtual ”, pe care ace tia pot desena i colora, pot trasa exerci ii grafice simple sau complexe,aplica iile de 
acest tip fiind excelente pentru cei care vor s  se exprime artistic,fiind în acela i timp un instrument util în 
evaluare. 
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Aplica iile feed-back- instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare, de 
tipul Quizizz sau Kahoot sunt instrumente on-line pentru feed-back, cu ajutorul c rora se creeaz  teste 
interactive pentru copii. Ele pot fi utilizate cu succes în evaluarea copiilor la coal ,fiind atractive prin 
imaginile folosite, dar mai ales pentru timpul scurt pe care copiii il petrec in fa a device-urilor. Permit 
inserarea de r spunsuri multiple,imagini, r spunsuri deschise într-un mod distractiv pentru 
pre colari.Aplica iile se pot juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil, rezultatele testului fiind vizibile 
tuturor, la încheierea acestuia. 

 
 
Bibliografie/Site-uri utilizate: 
 
Constantin Cuco ,Pedagogie, Ed.Polirom, Bucure ti, 2000 
https://beaconing.eu/2018/04/12/jocul-digital-in-educatie/ 
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Evaluarea diferen iat                                                                   
pe baza teoriei inteligen elor multiple 

 
 

Prof. Temelie Florentina-M d lina 
Liceul Teoretic ,, Duiliu Zamfirescu”, Odobe ti 

 
 

 

 Fie c  vorbim despre evaluarea tradi ional , fie c  ne referim la cea on-line, activitatea de evaluare 
este una complex  si reprezint  pentru cadrul didactic o mare responsabilitate. Complexitatea evalu rii este 
data de multitudinea opera iilor pe care aceasta le presupune deoarece cadrul didactic nu doar m soar  
rezultatele colare i le aprecieaz  prin calificative/note, ci trebuie s  stabileasc  i modalit ile corective 
i ameliorative. 

Pentru c  tr im într-o societate aflat  în continu  schimbare, preg tirea i motivarea elevilor, formarea 
personalit tii lor, alegerea informa iilor i aplicarea acestora în scopuri precise, reprezint  necesit i ale 
sistemului de înv mânt românesc. Modelul comunicativ-func ional permite deplasarea  accentului de pe 
latura informativ  a procesului educativ spre cea formativ , atât de deficitar  pân  nu demult, i focalizarea 
pe aspectele cognitive ale elevului, urm rind preg tirea lui secven ial  i integrat  pe discipline colare, 
armonizând cuno tin ele i latura cognitiv  a persoanei cu cea afectiv , atitudinal  si comportamental . În 
felul acesta, reu im s  implic m activ elevul în propriul s u proces de formare i dezvoltare. 

O abordare interdisciplinar  permite centrarea procesului de înv are pe elev ajutându-l s  realizeze 
o înv are de durat  prin interac iunile permanente între discipline i prin relevan a explicit  a 
competen elor formate în raport cu nevoile personale, sociale i profesionale. 

Activit ile interdisciplinare dezvolt  gândirea critic , luarea de decizii, ajut  la rezolvarea 
problemelor, faciliteaz  lucrul în echip  i apropie coala de via a real , predarea i înv area având ca scop 
reflectarea acesteia. O înv are activ  ajut  elevul s  î i foloseasc  informa iile de inute în mod responsabil 
i eficace, tiind cum s -si planifice, monitorizeze i evalueze procesul de înv are. Putem afirma c  

metodele alese în transmiterea unui con inut sunt mai importante decât con inuturile în sine.  
Evaluarea pe baza teoriei inteligen elor multiple elaborate de Howard Gardner permite cadrului 

didactic s  formuleze itemi diferen ia i în func ie de particularit ile fiec rui elev în parte raportându-se i 
la alte tipuri de inteligen , nu doar la cea lingvistic .  

Acest  metod  didactic  de evaluare poate fi folosit  atât în clas , cât i on-line. Cele opt tipuri de 
inteligen  presupun dezvoltarea anumitor competen e precum: utilizarea scrisului sau a exprim rii verbale 
pentru înv area textului (Inteligen a verbal-lingvistic ); utilizarea structurilor logice, a graficelor, a 
formulelor (matematice, din fizic  etc) pentru reprezentarea referentului (Inteligen a logico-matematic ); 
utilizarea sunetelor,a unor ritmuri, a unor melodii care s  exprime con inutul unor secven e narative, 
descriptive (Inteligen a muzical-ritmic ); folosirea desenului pentru a reprezenta portretele personajelor sau 
pentru a conceptualiza spa iul (Inteligen a vizual-spa ial );folosirea codurilor nonverbale pentru a exprima 
con inutul textului (Inteligen a corporal-kinestezic ); folosirea informa iilor referitoare la particularit ile 
psihice i comportamentale în vederea încadr rii personajelor într-un tip de temperament (Inteligen a 
naturalist ); folosirea informa iilor din sfera sociologiei pentru a defini rela iile dintre personaje (Inteligen a 
interpersonal ); utilizarea reflect rii ca mod de con tientizare a semnifica iilor textului (Inteligen a 
intrapersonal ).  

Recomand aceast  metod  de evaluare m car o data pe semestru deoarece ea permite fiec rui elev s  
fie creativ, s  g seasc  în manier  personal  solu ii pentru problemele ridicate, s - i dezvolte motiva ia 
pentru înv are i îl ajut  s  capete mai mult  încredere în for ele proprii atunci când munca lui este 
apreciat .  
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Am utilizat aceast  metod  la clasa a X-a în studiul operei literare În vreme de r zboi de  I. L. 
Caragiale plecând de la ideea c  textul literar este un tot artistic, pentru în elegerea c ruia putem apela i la 
alte metode decât cele propuse de teoria literar . Elevii au fost împ r i i pe grupe cu o or  înainte i au 
primit, drept tem  pentru acas , sarcini diferen iate, în conformitate cu tipul de inteligen  reprezentativ 
pentru membrii echipei astfel: 

Inteligen a verbal-lingvistic : Rescrie i, sub forma unei telegrame, scrisoarea prin care camarazii 
anun  domnului Stavrache  moartea sublocotenentului Iancu Georgescu.Realiza i un cvintet în care s  
surprinde i tr s turile personajului central. 

Inteligen a logico-matematic : Reprezenta i grafic evolu ia personajului central apelând la concepte 
fizice, formule matematice care s  vizeze raportul cauz -efect. 

Inteligen a vizual-spa ial : Ilustra i într-un desen o scen  important  a nuvelei care reflect  un 
moment de cotitur  în evolu ia personajului. Motiva i-v  alegerea. 

Inteligen a muzical-ritmic : Alege i secven e din text i imagina i-v  ce melodii le-ar putea ilustra 
din punct de vedere auditiv. Indicati un ritm care considerati ca exprim  continutul unor secven e ale 
textului. 

Inteligen a corporal-kinestezic : Juca i o secven  de text, provocându-i pe ceilal i s  recunoasc  
secven a. 

Inteligen a naturalist : Încadra i personajul Stavrache într-un  tip temperamental, motivându-v  
alegerea.Observa i condi iile de mediu i preciza i care este rolul naturii în text. 

Inteligen a interpersonal : Prezenta i rela ia dintre personaje , subliniind modific rile survenite pe 
parcursul ac iunii. 

Inteligen a intrapersonal : Rescrie i finalul. Motiva i-v  alegerea. 
Elevii au  apreciat caracterul relaxant, dar, în acela i timp, eficient din punct de vedere cognitiv al 

abord rii, stimulativ prin problematizare, asociativ, prin valorificarea unor informa ii din domenii diverse. 
A adar, profesorul este cel care trebuie s - i perfec ioneze continuu stilul de lucru cu elevii tiind, de 

fiecare dat , s  aleag  metodele potrivite, s  fie actual i s  nu r m n  dedicat doar metodelor deja aplicate.  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
Între online i tradi ional 

 

Prof. Tirla Ioana-Ramona                                                               
Prof. Tempeleu Cristina- Andrea 

 
 

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

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

Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback.  

De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se 
poate trimite varianta revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, 
fi e de lucru, chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp s  o fac  i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  
platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea 
spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite 
la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului.  

De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, 
elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a 
fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu succes. De exemplu, elevii 
clasei a VIII-a au fost pu i în situa ia de a-si evalua reciproc compunerile pe o tem  dat  urm rind reperele 
date într-o fi  de evaluare: aspecte urm rite, idei frumoase, limbaj, adecvare la tem . 

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de c tre elevi diferi i, de exemplu - Miro, o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz  i colaboreaz  în 
diferite formate - Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme.  
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Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura c  
însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al ecranului i p stra 
întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii etc. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile depe platform  pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul unei 
unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora i o poate posta on-line. 

  

  

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C. Pedagogie, Editura Polirom, Ia i, 2004 

http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/  
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Evaluarea în învatamantul preuniversitar 

Intre online si traditional 

Profesor invatamant primar: Teodor Lidia 

 
coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 

con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor îns , coala 
online a fost precum o lung  coal  de var  . Evaluarea online a devenit necesar  i obligatorie, îns  destul 
de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

Trecerea la noi medii de înv are, în special cele online i la distan , oblig  educatorii s  g seasc  i 
s  foloseasc  cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza i a oferi educa ie în era digital . Multe 
cadre didactice consider  c , în predarea online, evaluarea elevilor este limitat  la teste cu alegeri multiple 
sau la eseuri tradi ionale. Cu toate acestea, printr-o atent  proiectare i o bun  utilizare a tehnologiei, exist  
multe alte op iuni de evaluare eficient  într-un curs online. Ca i în clas , evaluarea este mai u oar  atunci 
când se începe cu rezultate observabile, m surabile 

Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice i în func ie de procedeele, tehnicile, 
formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe verificarea: - oral  (expunerea liber  a 
studentului, conversa ia, chestionarea oral , interviul); - scris  (lucr ri scrise curente/la sfâr it de 
semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, 
h r i conceptuale etc.; - activit ilor practice: lucr ri practice, de laborator, proiecte, investiga ii, observarea 
i analiza activit ilor practice desf urate de studen i; - testelor sau a probelor de cuno tin e în format 

electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informa ionale.  
Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; - 
monitorizarea r spunsurilor studen ilor; - evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; - 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate;  

 

Iata cateva aspecte câteva aspecte de asemenea importante în context: 

1. coala online reduce riscul infect rii popula iei cu virusul Covid-19, un virus extrem de contagios, 
în special în condi iile supra-aglomer rii binecunoscute din colile din România. Vorbim de mediul urban, 
desigur, adic  acolo unde înva  cea mai mare parte dintre copii. 

2. În rile civilizate coala a îmbr i at de mult  vreme digitalizarea, încercând s  r mân  în ritm cu 
noile genera ii care se ”digitalizeaz ” de la o vârst  fraged . 

Astfel, pandemia Covid-19 a creat oportunitatea de a cunoa te avantajele digitaliz rii colii. Printre 
acestea enumer m: 

 facilitarea continuit ii procesului educativ în condi ii de siguran ; 
facilitarea dezvolt rii (accelerate) competen elor  digitale.  

 facilitarea comunic rii nonverbale. Aceasta este plin  de semnifica ii i atât de necesar  copiilor i 
adolescen ilor (zâmbet, uimire, întrebare) în timpul activitatilor colare. coala online permite desf urarea 
orelor de curs f r  masc , astfel încât s  putem citi expresiile faciale; 

 mobilizarea actorilor implica i în educa ie pentru achizi ia i utilizarea de tehnologie modern . 
Aceasta poate fi folosit  cu success în educa ie pentru motivarea intrinsec  a activit ii de înv are; 

 cre terea interac iunii în domeniul activit ilor colare între p rinte i copil pentru o implicare 
responsabil  în ob inerea performan elor academice; 
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 cre terea gradului de colaborare i întrajutorare între cadre didactice; 
 crearea cadrului organizatoric necesar pentru un management productiv al timpului i al activit ilor 

de înv are. 

Evaluarea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate i de studiul de fa , limite în 
rela ionarea cadru didactic – elev. Are îns  i limite, care au impact negativ asupra înv rii eficiente, 
întrucât o important  latur  a activit ii didactice fa -în-fa  nu se poate face virtual.  

În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradi ional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu 
dificult i de înv are este greu de oferit online, date fiind limit rile tehnologice implicite.  

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie 
de dificultate în înv are, f când astfel dificil  identificarea celor cu probleme reale.  
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Metode de evaluare online la disciplina istorie 

prof. Vasile Marin Teompa                                                              
coala Gimnazial  „Demetriu Radu” R de ti, jude ul Alba 

Evaluarea e o responsabilitate important  a profesorului. Pentru aceasta atât profesorul cât i întreg 
sistemul educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , 
complet  i corect . 

 
Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 

fost eficiente metodele de predare/înv are din sistemul de înv mânt online. În ceea ce m  prive te am 
aplicat la clas  mai multe metode de evaluare, la disciplina istorie. 

 
Eseul reprezint  o metod  de evaluare potrivit  mai mult pentru discipline umaniste, greu de 

implementat într-un sistem online in vederea evalu rii automate. Elevii a primit teme de eseuri, o structur  
pentru acestea i o scurt  bibliografie. Elevii au avut posibilitatea s - i caute singuri i alte surse 
bibliografice iar in final s - i prezinte materialele realizate. 

 
Testul de tip chestionar este un mod de evaluare cu r spunsuri DA/NU sau r spunsuri multiple. 

Utilizarea sa necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i r spunsurilor. Este un mod 
de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg importan a evalu rii i lucreaz  
corect, individual f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se pune accent pe creativitate. Am 
folosit metoda în special la evaluarea sumativ . 

 
Evaluarea bazata pe proiect, cu folosirea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul este 

o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru evaluarea 
sumativ .  Pentru elaborarea proiectului este nevoie de o perioad  mai mare de timp, de câteva zile sau de 
câteva s pt mâni. Pe parcursul realiz rii proiectului, profesorul ofer  suport i consultan  elevilor în 
desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Acest lucru le place 
elevilor iar creativitatea manifestat  este uluitoare. Pe platforma Google Classroom - Meet video chat  am 
putut discuta cu elevii am putut corecta temele i am putut oferi feedback direct fiec rui elev. Proiectele 
pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi.  

 
Utilizarea proiectului este o metod  eficienta de evaluare dar i o metod  de înv are interactiv  care 

plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i 
rezultatele acesteia. 

 
Testul clasic permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine 

din partea elevilor i tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  
în eleag  c  evaluarea are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , ci este i un mod de 
a constata lacunele ap rute i de a le corecta. 

 
Portofoliul reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 

progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari: 
semestru, an colar. Cei mai mul i elevii sunt interesa i în a realiza un portofoliu cât mai cuprinz tor. 
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Probele orale  se pot face online pentru c  putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio 
unu la unu, sau prin utilizarea camerelor web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  
expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . Am recurs la aceast  metod  de evaluare în cele mai 
multe momente ale lec iei de istorie. 

 
Pentru evaluare se pot folosi diverse aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps. Cu 

ajutorul unor platforme se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant  sau 
prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile profesorului. 

 

  
BIBLIOGRAFIE: 
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Prob  de evaluare 
U. Î: Fantezii de toamn  

 

Prof. Ticea Daniela 
c. Gimn. ”C pitan Aviator Mircea T. B dulescu” Buz u 

 
 
 
Competen e specifice: 

1.1. Identificarea semnifica iei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 
1.2. Identificarea unor informa ii variate dintr-un text audiat; 
2.1. Formularea unor enun uri proprii în diverse situa ii de comunicare; 
2.2. Transmiterea unor informa ii printr-o suit  de enun uri înl n uite logic; 
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relateaz  întâmpl ri, fenomene din universul cunoscut. 
Obiective propuse: 

 S  identifice informa iile de detaliu din text; 
 S  alc tuiasc  enun uri corecte i logice în r spunsul la întreb ri; 
 S  g seasc  antonime pentru cuvintele date; 
 S  g seasc  cuvinte ce respect  schema data (consoane i vocale); 
 S  scrie cuvinte, respectând pozi ia silabei date în cuvânt; 
 S  alc tuiasc  cuvinte respectând schema dat ; 
 S  completeze cu formele corecte ”ea”/ ”ia”; 
 S  corecteze gre elile din textul dat; 
 S  transcrie textul ob inut respectând regulile de a ezare în pagin . 

 

1. Cite te textul: 
”B trâna prepeli  îl ascult  pe pui cu luare – aminte i spuse: 
- Nu v  fie team , copii, sta i f r  grij ! Ov zul nu va fi cosit atât de repede. 
A doua zi în zori, prepeli a zbur  iar într-ale ei i iar le spuse puilor s  asculte cu aten ie ce va mai 

spune st pânul lanului. Seara, când se întoarse la cuib, un alt pui îi spuse: 
- A fost iar st pânul pe aici, m icu , i a tot a teptat prietenii i vecinii la cosit. Dar nu au venit nici 

vecinii, nici prietenii. Atunci omul i-a spus feciorului: S  te duci, fiule, pe la fra i, pe la cumna i, pe la cumetri 
i s  le spui c -i rog s  vin  neap rat mâine s  ne ajute s  cosim ov zul! ” 

a) Spune cine a rostit replica: ” Nu v  fie team , copii, sta i f r  grij !” 
________________________________________________________________________________ 
b) De ce dorea prepeli a s  afle ceea ce discutau oamenii? 
________________________________________________________________________________ 
2. G se te cuvinte cu sens opus pentru: 
repede =                                                 zi=                                                         prieteni= 
3. Analizeaz  cuvintele, precizând consoanele i vocalele: 
b trâna                            prepeli                                  st pân                               grij  
4. Scrie câte 2 cuvinte dup  schema: 
vcv:                                                               cvc:                                                   cvcv: 
 

5.  Scrie cuvinte în care silaba dat  s  se reg seasc  la începutul, în interiorul i la sfâr itul cuvântului: 
le –  
s  –  

669



ce – 
 

6.  Completeaz  cu ”ea” sau ”ia”: 
___merge la pia  s  ____legume i fructe. 
Gre ___la  f cut  de Il____na   nu este grav . 
Problema din cart__ ace__ este foarte gr__. 
__rba din po__n  este verde i fraged . 
7. Corecteaz  textul i transcrie-l: 
    Întro zii un om sa întânlit cu un arpe. Animalul sa rugat s  îl duc  întro v g un . Ajuns în locul pe 

care l-a dorit, arpele a închercat s  îl m nânce pe om dintro îngi itur . Omul a sc pat dintrun mare pericol. 
Itemi  

I1. Identific  informa iile de detaliu din text; 
I2. Alc tuie te enun uri corecte i logice în r spunsul la întreb ri; 
I3. G se te antonime pentru cuvintele date; 
I4. Analizeaz  cuvintele precizând vocalele i consoanele; 
 I5. G se te cuvinte ce respect  schema data (consoane i vocale); 
I6. Scrie cuvinte, respectând pozi ia silabei date în cuvânt; 
I7. Completeaz  cu formele corecte ”ea”/ ”ia”; 
I8. Corecteaz  gre elile din textul dat; 
I9. Transcrie textul ob inut respectând regulile de a ezare în pagin . 
 

Descriptori de performan : 
Calificativ 

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I1 Identific  informa iile de detaliu 
din text. 

Identific  informa iile de detaliu 
din text. 

Identific  informa iile de detaliu 
din text. 

I2 Alc tuie te enun uri corecte i 
logice în r spunsul la 2 întreb ri. 

Alc tuie te enun uri corecte i 
logice în r spunsul la 1 întrebare. 

Alc tuie te enun uri  logice în 
r spunsul la 1 întrebare, dar cu 
gre eli de ortografie. 

 

I3 

G se te antonime pentru toate 
cuvintele date. 

. G se te antonime pentru dou  din 
cuvintele date. 

G se te antonime pentru un din 
cuvânt dat. 

I4 Analizeaz  cele 4 cuvinte 
precizând vocalele i consoanele 

Analizeaz  3 din cele 4 cuvinte 
precizând vocalele i consoanele. 

Analizeaz  2 din cele 4 cuvinte 
precizând vocalele i consoanele 

I5 G se te câte 2 cuvinte ce 
respect  fiecare schem  dat  
(consoane i vocale). 

G se te câte 1 cuvânt ce respect  
fiecare schem  dat  (consoane i 
vocale). 

G se te câte 1 cuvânt ce 
respect  fiecare schem  dat  
(consoane i vocale). 

I6 Scrie câte 3 cuvinte, respectând 
pozi ia silabei date în cuvânt. 

Scrie câte 2 cuvinte, respectând 
pozi ia silabei date în cuvânt. 

Scrie câte 1cuvânt, respectând 
pozi ia silabei date în cuvânt. 

I7 Completeaz  corect cu grupul 
”ia”/ ”ea” cele 9 cuvinte. 

.Completeaz  corect cu grupul ”ia”/ 
”ea”  7 din cele 9 cuvinte. 

Completeaz  corect cu grupul 
”ia”/ ”ea”  5 din cele 9 cuvinte. 

I8 Corecteaz  scrierea celor 9 
cuvinte date. 

Corecteaz  scrierea a 7 din cele 9 
cuvinte date. 

Corecteaz  scrierea a 5 din cele 
9 cuvinte date. 

I9 Transcrie textul ob inut 
respectând regulile de a ezare în 
pagin . 

Transcrie textul ob inut respectând 
regulile de a ezare în pagin . 

Transcrie textul ob inut 
respectând regulile de a ezare în 
pagin . 
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EVALUAREA LA LIMBA I LITERATURA ROMÂN                                     
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. dr. Ana-Maria Ticu 
Colegiul Tehnic „Ion Creang ”, Tg. Neam , jud. Neam  

 

  
Elevii colilor noastre sunt din ce în ce mai intuitivi i mai tehnici, tinzând s  se desprind , cu sau 

f r  inten ie, de partea artistic  a existen ei lor.  A preda literatur , într-un asemenea context este, 
indiscutabil, o provocare. Nu se mai cultiv  în aceea i m sur  frumosul, arta, sufletul. Nu mai sunt actuali 
termeni precum catharsis, mimesis, panism. Chiar dac  filmele i piesele de teatru nu dispar, ele cap t , în 
acest debut de secol, caracter tehnic, instrumental.  

Imaginea este digerat  subiectiv, se pierde componenta spiritual  i mesajul umanist propov duit de-
a lungul secolelor. Sexualitate, consumerism, mercantilism, vitez , violen  sau tehnicitate sunt teme 
predilecte, ce stârnesc rapid i total interesul elevilor. Propunem un recurs la arta profund , la sincretismul 
acesteia, dar mai ales la valorile autentice pe care literatura le promoveaz  în forma ei pur . 

Trebuie g site modalit i de abordare atractive, moderne, de i relativitatea acestui termen se 
dovede te pe parcursul a câ iva ani consecutiv. Ideea de modern trebuie resemantizat  periodic chiar i în 
domeniul literaturii.  La liceu i, mai ales într-unul cu profil tehnic, demersul pred rii, înv rii i evalu rii 
într-o or  de literatur  impune o raportare permanent  la contextul psiho-social al elevilor. Astfel, am 
propus i am aplicat în rândul propriilor elevi, pe parcursul mai multor ani, metode inedite i atractive, cu 
rolul de a-i antrena i stimula în studiul textelor literare i de a le oferi posibilitatea de a l rgi spectrul din 
care textul literar este privit în mod obi nuit. i, înainte de toate, profesorul pune bazele unei cet i culturale, 
a a cum poate fi justificat  contemplarea i jocul din orle de Literatur : „A întemeia în cultur  (...) 
înseamn , probabil, a- i g si sprijinul în pur  contempla ie i în joc, în raport cu ordinea natural ”1.  

Am avut drept premis  Teoria inteligen elor multiple a lui Howard Gardner, pe care am corelat-o cu 
Teoria inteligen ei emo ionale, a lui Daniel Goleman. Pornind de la acestea i adaptându-m  colectivelor 
ne-omogene pe care le-am avut, am stabilit o serie de metode de evaluare care s  antreneze to i elevii, 
dându-le posibilitatea abord rii unor texte literare din perspectiva propriului stil de înv are, din perspectiva 
propriei inteligen e.  

 
1. Leap a lecturii - fiecare elev trebuie s  prezinte, o dat  pe semestru, o carte, la alegere, din lecturile 

sale suplimentare. De la beletristic , la c r i din domeniul dezvolt rii personale, de la biografii ale vedetelor, 
la feng-shui, am avut pl cuta surpriz  s  v d absolut to i elevii implica i, dup  capacit i i apeten e, în 
acest frumos carusel al lecturii. Recomand rile f cute au fost, adesea, urmate de colegi, formându-se ceea 
ce am numit noi, neoficial, „Leap a lecturii”.  

 
2. Atelierul de idei (realizat sub form  de proiecte de grup sau individuale) – am aplicat aceast  

metod  cu prec dere la orele de evaluare sumativ . Dup  ce se stabilesc o serie de teme generale, împreun  
cu elevii, timp de 1-2 luni ace tia au la dispozi ie toate posibilit ile de conturare a unei abord ri inedite. 
Spe exemplu, la tema „Mâncarea în literatur ”, fiecare grup  a prezentat respectiva tem  prin plan e, 
filmule e, fotografii, portofolii, dar, unele grupe au realizat i produse alimentare pentru colegii lor, a a 
cum sunt descrise în anumite opere literare.  

1 Liviu Antonesei, Literatura, ce poveste!, Ia i, Polirom, 2004, p. 24. 
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3. Jocul didactic, bineîn eles, cu varia iunile moderne ale numelor date acelora i metode tradi ionale 
(sic!). De exemplu, am aplicat binecunoscutul joc „Bingo”, atât în realizarea schemei unor romane sau 
nuvele studiate, cât i în identificarea tr s turilor unui personaj literar.  

 
4. Portofoliul – „Cartea c r ilor mele” 
Elevii au realizat, pe parcursul unui semestru, un portofoliu, sub forma unei c r i personalizate (titlu, 

copert , cuprins, capitole etc.), în care au selectat date esen iale din toate operele studiate, fie urmând un 
anume algoritm, fie independente.  

 
5. Concursul de teatru - chiar la sugestia unor elevi, am dat posibilitatea celor interesa i de a se 

manifesta artistic i în cadrul orelor de Limba i literatura român . Am organizat (în primul an la nivelul 
clasei, apoi i între elevi din diferite clase la care predau), o mini-reprezenta ie teatral , pe tem  unic  (de 
exemplu: „Scene din satul tradi ional românesc”, „Rela ii între personaje din basm”, „Intelectuali în situa ii 
limit ”).   
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar -                                                 

între online i tradi ional 

Prof. înv. pre c. igan Elena Daniela                                                      
Prof. înv. pre c. Uritescu Cornelia                                                        

coala Gimnazial  ,,Singidava”/ G. P. P. ,,Prichindel” Cugir-  Alba 
 

 

În înv mântul pre colar evaluarea performan elor în înv are ale copilului se realizeaz  în 
modalit i specifice acestui nivel de educare i instruire.  

Înv mântul pre colar se folose te de cuno tin e pentru a optimiza procesul de integrare a copilului 
pre colar în mediul social i pentru a stimula dezvoltarea poten ialului biopsihic de care dispune nativ 
copilul.  

 

Formele de evaluare utilizate în gr dini  sunt: 

 

  - evaluarea ini ial , care const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini ; 
- evaluarea continua pe care o reg sim în desf urarea tuturor activit ilor din cadrul gr dini ei; 
- evaluarea sumativ  sau cumulativ  care se concentreaz  asupra rezultatelor  grupei de pre colari, 
reflectând  performan ele.       

Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe 
ce au fost aplicate atât în activit ile de grup cât i individuale i frontale. 

Evaluarea ini ial  reprezint  o component  esen ial  a procesului instructiv educativ din gr dini  
f r  de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiec rui copil în parte i ale grupei în ansamblu. 

Pe lâng  func iile de m surare, de diagnosticare i de prognozare, un rol important al evalu rii ini iale 
este stabilirea demersului didactic din perioada urm toare, care urm re te în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare ini ial  au fost aplicate pe parcursul primelor dou  s pt mâni al anului colar 
i comportamentele urm rite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

Evaluarea continu  sau de progres se realizeaz  prin observarea continu  a comportamentului copiilor 
i a semnal rii progreselor pe care le ob in prin trecerea de la o sarcin  la alta. Evaluarea continu  opereaz  
i în alte forme i anume recompensarea succeselor pe care copiii le ob in în procesul de înv are sau prin 

atitudinile de sprijin, de încurajare pentru dep irea anumitor obstacole i dificult i în înv are. 

Evaluarea sumativ  intervine la cap tul unei componente tematice care se desf oar  pe o durat  mai 
mare de timp sau la sfâr it de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achizi ionate. La sfâr itul 
anului se verific  parametrii generali ai dezvolt rii i se sintetizeaz  cele mai înalte niveluri de performan  
în baza c rora copilul este declarat apt pentru a fi colarizat.  

Metodele i tehnicile de evaluare sunt urm toarele: 

- metoda observa iei care const  în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului; 
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- metoda consemn rii grafice a preferin elor care permite interpretarea datelor ob inute despre fiecare 
copil, prin eviden ierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes i cele fa  de care a 
manifestat interes sc zut; 

- metoda consemn rii grafice a progreselor copilului care este o metod  comparativ  care pune în 
eviden  anumite manifest ri prin valorile lor la start i prin valorile înregistrate într-o faz  ulterioar  a 
angaj rii într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, ob inute prin celelalte metode i tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activit i extracurriculare.  

Portofoliul poate fi utilizat ca o metod  de evaluare flexibil , complex  i integratoare, care asigur  
promovarea interdisciplinarit ii i trebuie privit atât ca metod  complementar  de evaluare, cât i ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale.  

Aceast  metod  const  în selectarea i p strarea diferitelor lucr ri ale copiilor (desene, 
picturi,colaje)pentru ca s  poat  opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia progresele 
realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 

,,Testele standardalizate” sunt instrumente de evaluare a performan elor pre colare pe baza unor 
criterii de apreciere coerente i explicite formate dintr-un grupaj de întreb ri (itemi) care descoper  o arie 
de con inut. 

Evaluarea este un moment în cadrul înv rii, la fel de important ca i predarea, de aceea ea trebuie 
aplicat  cu deosebit  aten ie asupra pre colarilor.          

Metodele i tehnicile de evaluare promoveaz  dezvoltarea global  a personalit ii, stimuleaz  
responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor i a mijloacelor de realizare, evalueaz  
pre colarii în ac iune, adic  în procesul de înv are.În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau 
acordarea de calificative sau note. Prin noul curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii 
imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copiii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai 
întâi; apoi tehnologia. 

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

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

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 
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KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 
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Evaluarea în secolul XXI - o adevarat  provocare 
Evaluation in the 21st century - a real challenge 

 

Prof. inv. primar: Tihoi Simona Elena 
Scoala Gimnaziala Nr. 24, Timisoara 

 
 
 
Rezumat: Din perspectiva realit ilor secolului XXI, educa ia devine o oportunitate nea teptat  de 

reflec ie asupra procesului de evaluare a cuno tin elor, de experimentare a unor noi moduri de a stimula 
procesul de înv are. 

Scopul acestei lucr ri este de a eviden ia importan a utiliz rii Internetului i a tehnologiilor moderne 
în procesul de evaluare didactic , pornind de la premiza c  provoc rile actuale în educa ie sunt multiple: 
motiva ia elevilor de a participa în mod activ la activit ile didactice, de a ini ia înv area pe cont propriu, 
sau implementarea unor metode moderne de evaluare. 

 
Abstract: From the perspective of the 21st century realities, education becomes an unexpected 

opportunity to reflect on the process of assessing knowledge, to experiment with new ways to stimulate the 
learning process.  

The aim of this paper is to highlight the importance of using the Internet and modern technologies in 
the teaching evaluation process, starting from the premise that current challenges in education are multiple: 
motivating students to actively participate in teaching activities, to initiate self-learning, or the 
implementation of modern evaluation methods. 

 
Cuvinte cheie: evaluare, digitalizare, educa ie 
 
Key words: evaluation, digitalization, education 
 
Secolul XXI aduce în discu ie noi concepte referitoare la modalit ile de interac ionare în societate, 

fiind totodat  i secolul societ ii contemporane i secolul societ ii bazate pe cunoa tere, iar competen ele 
necesare elevilor sunt în parte diferite în compara ie cu secolul trecut. 

Educa ia în secolul XXI presupune elaborarea unor evalu ri bazate pe standarde i obiective în 
corela ie cu competen ele cheie ale secolului, cu stabilirea de strategii i metode de evaluare, cu elaborarea 
planurilor i instrumentelor de evaluare, astfel încât toate scopurile stabilite s  fie îndeplinite, iar 
managementul evalu rii s  con in  strategii care s  conduc  la o notare corect  i real  a elevilor.  

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint , o component  a procesului de înv mânt, având 
în vedere c  orice act educa ional implic , în mod direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. 

Dup  Manolescu, (2010), pedagogia ultimelor decenii a fost influen at  semnificativ de p trunderea 
în spa iul educa ional a metodelor active, centrate pe elev, dar i de impactul metodelor alternative de 
evaluare, un loc important fiind reprezentat de instrumentele digitale. Acestea prezint  avantajul de a 
introduce elemente noi de înv are, contribuie la dezvoltarea creativit ii, permit urm rirea progresului 
realizat de fiecare elev în parte, stimuleaz  apropierea dintre elevi i profesori, i au o valoare educativ  
ridicat , stimulând autoevaluarea. De asemenea, ele pot sprijini evaluarea sarcinilor primite de elevi. 2  

2 Manolescu, M., (2010), Teoria i metodologia evalu rii, Editura Universitar , Bucure ti 
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În ultimii ani modalitatea clasic  de instruire i de evaluare tinde s  fie înlocuit  cu cea asistat  de 
calculator, datorit  dezvolt rii Tehnologiei Informa iilor i Comunic rii.3 

Evaluarea asistat  de calculator (EAC) este o metod  de evaluare i component  a instruirii asistate 
de calculator i se refer  la folosirea tehnologiilor digitale pentru a trimite, marca i analiza teste, teme 
pentru acas , proiecte sau examin ri, precum i la metodele i practicile care accentueaz  rolul tehnologiei 
în aprecierea cuno tin elor elevilor.  

Domeniul educa ional a fost influen at de expansiunea tehnicii de calcul, de dezvoltarea re elelor de 
calculatoare i a comunica iei în general. În acest context apare necesitatea de a regândi i a implementa 
evaluarea educa ional  într-un alt mod, care s  fie adecvat unei lumi digitale. 4 

Studiile au ar tat c  metodele de evaluare specifice secolului XXI indic  o îmbun t ire a înv rii, îi 
ajut  pe elevii cu rezultate mai pu in bune s  se descurce mai bine, având i rol stimulativ, oferindu-le 
elevilor mai mult control asupra modului în care dobândesc cuno tin e. 

Scopurile evalu rii sunt: m surarea nevoilor elevilor, încurajarea colabor rii i a autonomiei, 
monitorizarea progreselor, verificarea i demonstrarea în elegerii. La sfâr itul unei unit i de evaluare sau 
proiect, toate cele cinci scopuri ale evalu rii trebuie s  fie îndeplinite. 

Metoda pe care o alege profesorul pentru evaluare depinde de scopul i tipurile de informa ii pe care 
vrea s  le colecteze de la elevi. Metodele de evaluare care pot fi folosite sunt: activit ile de înv are 
(discu ii, jurnale, produse), conferin ele cu elevii, autoevaluarea i evaluarea între colegi sau portofoliile. 

Instrumentele de evaluare sunt mijloacele prin care se colecteaz  informa ii despre ce înva  elevii i 
const  în teste tip gril , teste rapide, grile de evaluare criterial . 

Cheia unei evalu ri eficiente în colile secolului XXI este s  existe un scop clar pentru fiecare 
activitate de evaluare, s  p str m scopul în minte i s  ne asigur m c  toate obiectivele sunt vizate în cursul 
unei unit i de evaluare, s  folosim metode variate de evaluare care s  ofere multe beneficii elevilor i 
profesorilor i s  select m un instrument adecvat care s  r spund  unor nevoi specifice. 

În era internetului, un rol important în evaluare il are tehnologia. Obiectivele evalu rii digitale sunt 
acelea i ca i în evaluarea tradi ional , dar difer  modalit ile prin care sunt atinse aceste obiective. Cu 
ajutorul tehnologiei exist  oportunit i atractive de a cunoa te complet elevul prin observarea întregului s u 
proces de înv are, i totodat  constituie puntea de leg tur  dintre activitatea colar  i existen a cotidian .   

În prezent, evaluarea asistat  de calculator are în vedere “explorarea posibilit ilor inovatoare i de 
optimizare oferite de instrumentele digitale Web 2.0”5. 

Tehnologiile e-Learning utilizate în cadrul unei evalu ri  sunt rezultatul evolu iei metodelor 
pedagogice i psihologice din educa ie, precum i a tehnologiilor TIC (tehnologii Web, tehnologii 
multimedia, tehnologii de comunica ie). Astfel, utilizarea sistemului Internet, a programelor de elaborare a 
produselor Web, a înregistr rilor audio/video, a stoc rii informa iilor, a implement rii rezultatelor din 
domeniul graficii pe calculator au f cut posibil  elaborarea cursurilor online, a software-lor educa ionale i 
a manualelor digitale pentru diverse discipline, a e-book-urilor, a aplica iilor Web 2.0 etc.6  

Cu ajutorul calculatorului i a Internetului materia se poate parcurge într-un timp mult mai scurt, 
stimulând totodat  i creativitatea elevilor, care  înva  s  pun  întreb ri, s  cerceteze i s  discute probleme 
tiin ifice care au aplicativitate în propria via . Elevii pot fi evalua i cu ajutorul  unor jocuri didactice, 

respectiv teste tip gril  în scopul aprofund rii cuno tin elor i a dezvolt rii abilit ilor practice. 7 

3https://iteach.ro/experientedidactice/experiente-interactive-e-learning-evaluarea-in-scolile-secolului-xxi  
 

4http://www.asociatia-profesorilor.ro/modernizarea-evaluarii-scolar-din-perspectiva-utilizarii-tic.html 

5Manolescu, M., Frunzeanu, M., (2016), Perspective inovative ale evalu rii în înv mântul primar, 
Evaluarea digital . Bucure ti, Editura Universitar . 
 
6 Frunzeanu , M., (2014), Using Web 2.0 Tools in Primary School Students Assesment, pp. 927-935, 
Conferin a Interna ional  de Educa ie i tiin e Sociale (INTCESS 2014), Istanbul, Turcia.  

7 Michaela Logof tu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia P u an, (2003), Tehnologia Informa iei i a 
Comunica iilor în coala modern , Editura Credis, Bucure ti; 

677



În elegerea beneficiilor evalu rii continue i integrate faciliteaz  gestionarea evalu rii continue, 
încorporarea metodelor i instrumentelor de evaluare pentru diferite scopuri, folosirea i elaborarea 
evalu rilor pentru competen ele secolului XXI, precum i planificarea evalu rii. 

Pornind de la premiza c  educa ia nu se realizeaz  numai prin simpla dezvoltare intelectual , trebuie 
subliniat  înc  odat  importan a educa iei pentru via , pentru interes i cunoa tere. Tocmai de aceea una 
dintre provoc rile timpurilor în care tr im o reprezint  tocmai g sirea acelor forme optime de evaluare care 
s  implice atât profesorul, cât i calculatorul în optimizarea procesului de educa ie.  
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i a Comunica iilor în coala modern , Editura Credis, Bucure ti. 
  

678



  

EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR- 
Între online i traditional 

Prof. înv. primar, Tilimpea Mihaela 

 
În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 

rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare– înv are – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fiecentrat  pe aspectele ei formative, astfel încât 
s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are. 

 De asemenea, debutul anului colar 2020-2021 a îngreunat munca profesorilor din întreaga lume, 
deoarece „personajele” care iau parte la procesul de predare-înv are-evaluare trebuie s  î i mute activitatea 
în mediul online. Într-o ar  f r  resurse informa ionale sau tehnice pentru înv mântul online, acest 
context pune o mare piedic  beneficiarilor direc i ai sistemului: elevii. 

Un cadru bine preg tit este cel care st pâne te foarte bine metodele i instrumentele de evaluare i 
care le aplic  în func ie de particularit ile clasei la care pred . Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor 
i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii 

individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii 
generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a 
acestuia. 

Având în vedere contextul pandemic în care ne afl m, cadrele didactice trebuie s  î i adapteze 
mijlocele i metodele utilizare pentru a realiza în continuare un act didactic de calitate. Astfel, ne sunt puse 
la dispozi ie numeroase platforme care vin în ajutorul nostru, u urând totodat  i munca elevilor. Printre 
platformele educa ionale utile pentru evaluarea online putem aminti: 

 G-Suite for Education, care ne permite s  ne desf ur m orele ( Google Meet), s  distribuim 
materiale didactice (Google Classroom), s  realiz m schi e/rezolv ri/demonstra ii (Google Jamboard), dar 
i s  evalu m elevii într-un mod facil i obiectiv (Google Forms). 

 Microsoft Teams, care ne pune la dispozi ie un loc pentru conferin e video, un loc virtual pentru 
conversa ii prin schimb de mesaje i imagini în timp real, posibilitatea de a înc rca i accesa diferite 
materiale didactice, un calendar interactiv care trimite notific ri elevilor în leg tur  cu munca academic . 

 Aplicatia Chatterpix - Permite crearea de resurse audio/animate pe baza unor resurse vizuale (poze, 
imagini) – resursele create fiind scurte, de maxim 30 de secunde fiecare. 

 Kahoot, care d  posibilitatea elevilor s  devin  profesori, construind teste proprii pentru verificarea 
cuno tin elor. Aceast  aplica ie poate fi una mai atractiv  pentru elev, deoarece îl pune în situa ia de a se 
auto-evalua creând un test pentru elevi. 

 Prezi, prin care po i crea prezent ri (folosite atât pentru partea de predare-înv are, cât i pentru 
evaluare – în situa ia în care elevul trebuie s  fac  o prezentare pentru a fi evaluat). 

 Wordwall este o bun  aplica ie pentru a crea quiz-uri interactive prin care cadrul didactic poate 
evalua nivelul de cuno tin e al elevilor. 

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

p.284) Acest principiu pedagogic poate fi aplicat mai ales în contextul înv mântului online, deoarece este 
foarte dificil s  evaluezi prin metode orale sau scrise. Profesorul este nevoit s  se orienteze spre metode i 
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instrumente complementare, precum: portofoliul, proiectul, investiga ia. Tema pentru acas  i munca 
individual  pot fi metode de evaluare online (prin completarea digital  a lor sau scanarea rezolv rilor 
efectuate pe caiet).  

Avantajele acestor metode altenative de evaluare este formarea i dezvoltarea deprinderilor de munc  
intelectual  independent , dar se elimin  i poten iala competi ie între elevi (bazat  pe cunoa erea 
calificativelor fiec ruia). Dezavantajele evalu rii online este dublarea muncii profesorilor (de elaborare a 
materialelor, aplicare, corectare i ameliorare), dar i a copiilor (nevoi i s  stea ore întregi în fa a unui 
ecran). 

Consider c  actualul context pandemic în care ne afl m este un prilej pentru profesori de a- i 
îmbun t i actul pedagogic, elevilor le d  ocazia de a- i dezvolta autonomia muncii intelectuale, iar p rin ii 
pot crea o leg tur  mai strâns  cu coala (colaborând cu profesorul pentru sprijinirea copilului). 
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EVALUAREA IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
 
 

Prof. Tilvescu Cristian –                                                                 
Colegiul Gh. Tatarescu –Rovinari, jud. Gorj 

 
 

 
Inteleasa ca una dintre cele trei opera ii ale sistemului de înv mânt, evaluarea este o etap  necesar  

ce se constituie ca un act integrat activit ii pedagogice, ca o posibilitate de validare a "juste ei secven elor 
educative, a componentelor procesului didactic i un mijloc de delimitare i interven ie asupra 
con inuturilor i obiectivelor educa ionale".  

 
Exist  trei grupe de defini ii pentru evaluar:  
-evaluarea - m sur , în sensul de cânt rire precis  a activit ii;  
-evaluarea - congruen , în sensul c  în procesul de înv mânt se ob in permanent date reale,  

imediate,   directe  asupra  reac iei elevului;  
-evaluare - judecare, în sensul aprecierii imediate prin judec i, compara ii". In activitatea de educa ie 

fizic , evaluarea reprezint  "un sistem de concep ii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea 
rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ i a activit ii competi ionale". Dar nu trebuie în eleas  
i tratat  numai ca pe o modalitate de control sau ca form  de m surare obiectiv  a cuno tin elor, 

deprinderilor i priceperilor motrice ci i ca o strategie în formarea motiva iei pentru practicarea exerci iilor 
fizice.  

Obiectul evalu rii.  
 
Obiectul activit ii de evaluare în educa ia fizic  i sport îl constituie:  
-Planul de înv mânt;  
-Programa colar ;  
-Activitatea didactic  de predare realizat  de profesor;  
-Activitatea de înv are realizat  de elevi;  
-Contribu ia educa iei fizice la educa ia tinerei genera ii;  
-Procesul de schimbare al comportamentului elevilor.  
 
În privinta obiectului evalu rii în lec ia de educa ie fizic  i sport, acesta constituie modific rile 

comportamentale produse de practicarea exercitilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, afectiv, estetic, 
moral, social al subiectului. Pentru realizarea unei evalu ri obiective, inând cont de etapele colare i 
con inuturile de înv are, s-au elaborat o serie de teste ce cuprind probe i norme de control. 

 
Func iile evalu rii. 
Ca i înv area, evaluarea îndepline te o serie de func ii. Func iile procesului de evaluare sunt:  
1.Func ia de constatare i diagnosticare a capacit ilor elevilor;  
2. Func ia de reglare i perfec ionare, ce are la baz  feedback-ul asupra realiz rilor i reac iile elevilor;  
3.Func ia de predic ie i decizie, ce are în perspectiv  evolu ia procesului instructiv educativ;  
4.Func ia   de   selec ionare   i   clasificare   a   elevilor   în   raport cu rezultatele ob inute, dar i în 

raport cu progresele înregistrate;  
5. Func ia de perfec ionare i inovare, ce urm re te transformarea sistemului de înv mânt conform 

cerin ei sociale.  
Evaluarea în educa ia fizic  colar  constituie un mijloc de rela ionare eficient  a form rii elevilor în 

direc ia realiz rii obiectivelor planificate. Ea poate fi considerat  ca modalitate principal  de control a 
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impactului elevului cu mijloacele educa iei fizice i sportului, dar i ca mecanism de autocontrol asupra 
asimil rilor comportamentale din punct de vedere fizic, psihic, motric, moral, social, estetic etc. Prin 
posibilitatea de a oferi date directe i concrete privind achizi iile înregistrate, evaluarea este considerat  ca 
o component  a sistemului educa ional i are caracter global în ceea ce prive te modul de angrenare a 
tuturor elevilor, într-un sistem de etichetare valoric . 

Tipurile de evaluare.  
Evaluarea în procesul de preg tire sportiv  reprezint , de fapt, aprecierea procesului activit ii 

didactice desf urate. În procesul de înv mânt se disting trei feluri de evaluare: predicativ , formativ  i 
sumativ . Evaluarea didactic  predicativ  sau ini ial  permite cunoa terea ini ial  a elevilor, cunoa tere ce 
are un rol deosebit în programarea procesului instructiv-educativ ce urmeaz  a fi desf urat.  

Evaluarea didactic  ini ial , are ca obiective stabilirea valorii de moment i constatarea aptitudinilor 
elevilor. Se realizeaz  prin m surarea i aprecierea nivelului de preg tire a elevilor la începutul anului 
colar, a semestrului sau la începutul unui nou ciclu de înv mânt ceea ce permite orientarea activit ii 

didactice viitoare.  
Evaluarea didactic  formativ  (denumit  i continu ) se desf oar  în  timpul lec iilor pe tot parcursul 

semestrului i are ca obiectiv constatarea  acumul rilor în func ie de obiectivele opera ionale propuse. Are 
influen  formativ . Acest tip de evaluare este important , întrucât ofer  date precise privind eficien a 
programului de instruire oferit i stimuleaz  elevii. Avantajul aplic rii evalu rii continue este dat de faptul 
c  apare posibilitatea reprogram rii permanente a activit ii de instruire, ceea ce duce la îndreptarea 
gre elilor i la realizarea unui progres continuu. Când progresul realizat nu este cel a teptat se impune 
reproiectarea unor sarcini, metode, mijloace.  

Evaluarea didactic  sumativ  (cumulativ , final ) cuprinde verificarea prin sondaj i verificarea 
global  la încheierea semestrului sau a anului colar. Important în acest tip de evaluare este faptul c  ofer  
date privind nivelul real de st pânire a cuno tin elor i priceperilor la sfâr itul perioadei/secven ei de 
instruire alocat  de c tre profesor, conform obiectivelor programelor colare. Evaluarea didactic  sumativ  
urm re te verificarea nivelului atins i eficien a strategiei, stimuleaz  motiva ia pentru înv are a elevilor. 
Acest tip de evaluare, în contextul educa iei fizice, nu ofer  în totalitate date reale i nu este stimulativ , 
atunci când condi iile de verificare sunt foarte diferite (cu influen e negative, exemplu vânt/ploaie), având 
astfel influen e negative sau pozitive asupra rezultatelor i deci a aprecierilor.  

Evaluarea final  reprezint  o form  de apreciere a randamentului realizat în procesul instructiv-
educativ, dar i o baz  de plecare pentru noua proiectare. 

   
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Masurare si evaluare in Educatie Fizica si Sport – Virgil Tudora , Carmen Gherghel – Colectia 

Formare continua- 2013   
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar:                                                 
metode tradi ionale de evaluare 

Prof. Tincu Beatrix Alexandra                                                           
Centrul colar Pentru Educa ie Incluziv  Br det – S cele, Jud. Bra ov 

 

 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, având rolul de reglare, 
optimizare, eficientizare a activit ilor de predare – înv are. 

Evaluarea este aplicabil  în dou  planuri: cu referire la efectele înv rii pe de-o parte i cu referire 
la  însu i procesul instructiv-educativ, pe de alt  parte. Primul plan vizeaz  rela ia profesor-elev, nivelul de 
preg tire a elevului i evolu ia sa în timp iar al doilea plan vizeaz  autoestimarea profesorului. 

În didactic , evaluarea este definit  ca activitatea profesorului cu ajutorul c reia se realizeaz  
prelucrarea informa iilor ob inute prin verificare, în scopul înt ririi, aprecierii i corect rii cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor elevilor. 

Structura ac iunii de evaluare didactic  include trei opera ii: m surarea, aprecierea i decizia. 

M surarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoa te efectele ac iunii instructiv- 
educative i a ob ine date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea acesteia este condi ionat  de 
calitatea instrumentelor de m sur  folosite i de modul cum sunt aplicate. 

Aprecierea sau evaluarea propriu-zis  constituie procesul de judecat  de valoare a rezultatelor 
constatate, prin compararea acestora cu scopurile urm rite.Ea presupune i semnifica ia unui rezultat 
observabil sau m surabil într-un cadru de referin  axiologic. 

Decizia reprezint  opera ia de evaluare care asigur  prelungirea aprecierii într-o not  colar , 
caracterizare, hot râre, recomandare, cu valoare de prognoz  pedagogic . 

Exist  trei tipuri principale de evaluare care ofer  posibilitatea elevilor de a- i demonstra nivelul de 
preg tire: prin probe orale, probe practice i probe scrise. Acestea au primit denumirea de ,,metode 
tradi ionale de evaluare” datorit  consacr rii lor în timp. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai uzitate metode deoarece ofer  posibilitatea unui 
dialog elev – profesor iar eventualele nel muriri, neclarit i pot fi remediate imediat. Ea se poate realiza 
printr-un interviu, conversa ie, redarea unui con inut etc. Conversa ia poate fi individual , frontal  sau 
combinat . Metoda de evaluare oral  favorizeaz  dezvoltarea capacit ilor de exprimare ale elevilor. De 
multe ori îns  obiectivitatea ascult rii orale este periclitat  datorit  st rii de moment a educatorului i/sau 
a elevilor, a gradului diferit de dificultate a întreb rilor puse etc. În acela i timp, nu to i elevii pot fi 
verifica i, ascultarea fiind realizat  prin sondaj. 

Evaluarea scris  apeleaz  la diferite suporturi scrise i include diferite forme: extemporal, test, tez , 
tem  executat  acas , proiect, portofoliu, referat, eseu. Elevii au ansa astfel s  î i prezinte achizi iile 
educa ionale f r  interven ia profesorului, în absen a unui contact direct cu acesta.  

Avantajul acestei metode este acela c  pot fi evalua i un num r mai mare de elevi simultan, este o 
metod  mai obiectiv  de evaluare decât cea oral  i avantajeaz  elevii timizi care se exprim  defectuos pe 
cale oral . 
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Dezavantajul verific rii scrise const  în oferirea unui feed-back mai slab, neclarit ile neputând fi 
eliminate operativ, prin interven ia profesorului. 

Pentru ca evaluarea scris  s  aibe un grad ridicat de obiectivitate, profesorul poate apela la testele 
docimologice cu urm toarea componen : 

- obiective didactice stabilite în corela ie cu con inuturile de înv mânt; 

- con inuturile itemilor; 

- rezolv rile itemilor i modul de acordare a punctajelor; 

- performan a maxima specifica i performa a minima admis . 

În ceea ce prive te itemii utiliza i, ace tia pot fi itemi obiectivi (cu alegere dubl  sau multipl  i itemi 
de asociere), itemi semiobiectivi (cu r spuns scurt, de completare i itemi con inând întreb ri structurate) 
i itemi subiectivi (cu r spuns deschis). 

Evaluarea prin metode practice presupune aplicarea cuno tin elor teoretice însu ite precum i a 
deprinderilor i priceperilor anterior formate, prin confec ionarea unor obiecte i aparate, executarea unor 
experimente de laborator, h r i, observa ii microscopice, discu ii, realizarea unor exerci ii fizice etc. 

Metodele tradi ionale de evaluare trebuie astfel concepute ca realizând un echilibru între probele 
orale, scrise i cele practice. Profesorului îi revine sarcina de a m sura progresele fiec rui elev i de a 
depista eventualele lacune în înv are. Rolul educatorului este de a g i cele mai potrivite modalit i de 
evaluare astfel încât s  ajute fiecare elev s  se cunoasc  mai bine, s  î i autoevalueze corect performan ele i 
s  - i fixeze în mod realist obiectivele. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

Prof. înv. pre colar Tincu Cristina                                                        
Gr dini a cu Program Normal Sticl ria 

 
Evaluarea este o component  important  a curriculum-ului, al turi de analiza atent  a obiectivelor, 

de organizarea corect  a con inuturilor, de alegerea celor mai potrivite strategii didactice, în scopul realiz rii 
obiectivelor propuse. 

În preg tirea unei activit i/lec ii, evaluarea este punctul final în succesiunea de evenimente didactice. 
Preg tirea activit ii începe cu stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor pe care 
dorim s  le dezvolt m pre colarilor. Continu m cu proiectarea activit ii, stabilind con inuturile i 
strategiile didactice potrivite activit ii. Ultimul punct este m surarea rezultatelor aplic rii programei i 
aprecierea rezultatelor, altfel spus, evaluarea propriu-zis . 

 
În raport cu munca educatoarei i a copiilor, evaluarea îndepline te o serie de func ii specifice: 
 

 îl ajut  pe copil s - i fixeze, s - i consolideze noile cuno tin e prin înt rire pozitiv ; 
 ajut  la integrarea cuno tin elor noi în sistemele de cuno tin e existente; 
 îi confer  copilului starea de reu it , pre colarul c p tând încredere în capacit ile proprii;  
 devine un mijloc prin care pre colarul înv  s  se autoaprecieze i îi cre te acestuia dorin a de a 

se autoafirma; 
 permite educatoarei s  descopere dac  a organizat evenimentele didactice conform 

particularit ilor de vârst  i individuale ale pre colarilor; 
 este un mijloc prin care educatoarea stabile te locul copiilor, putând ulterior elabora un program 

de exerci ii i jocuri suplimentare menite s  recupereze întârzierea sau s  continue programul; 
 
În continuare, voi face câteva referiri cu privire la procesul evalu rii în mod tradi ional vs procesul 

evalu rii în format online. Evaluarea tradi ional  se desf oar  în sala de grup , aspect care faciliteaz  
monitorizarea corect  a progresului pre colarilor, educatoarea putând mult mai u or s  promoveze înv area 
i s  ajute copiii s  devin  mai eficien i, s  se autoevalueze.  

Educatoarea poate folosi metode, tehnici i instrumente tradi ionale i alternative de evaluare atunci 
când procesul instructiv-educativ se realizeaz  cu prezen a fizic  a pre colarilor. Dintre metodele 
tradi ionale de evaluare, amintim probele orale, probele scrise (educatoarea utilizeaz  fi e individuale) i 
probele practice realizate prin metoda jocului i a exerci iului.  

Metodele alternative pe care educatoarea le poate folosi sunt portofoliul cu lucr rile pre colarilor, 
autoevaluarea, afi area lucr rilor, serb rile i aprecierile verbale. În scopul aplic rii unei evalu ri complexe, 
educatoarea va îmbina metodele tradi ionale cu cele alternative, concepînd adev rate strategii care s  
reflecte nivelul de dezvoltare atins de pre colar, strategii ce vor fi utilizate     într-un climat deschis, flexibil, 
degajat i permisiv. În acest fel, copiii î i vor dori s  participe la activit i f r  a sim i teama de e ec. 

De cealalt  parte, evaluarea online se realizeaz  prin intermediul internetului, motiv pentru care 
aceasta trebuie s  fie activ  i autentic , s  se desf oare în a a fel încât educatoarea s  poat  monitoriza 
progresul fiec rui pre colar în parte. În mediul online, evaluarea se realizeaz  prin diverse platforme i 
aplica ii. Voi face referire doar la cele ce pot fi utilizate cu succes în evaluarea pre colarilor, respectând 
nivelul de vârst  al acestora: google classroom, platforma care faciliteaz  convorbirea cu cei mici, aplica ia 
zoom meeting, la fel de util  în discu iile cu copiii, aplica iile wordwall, unde se creeaz  diverse activit i 
interactive pentru copii, precum i pachetele educa ionale oferite s pt mânal copiilor care nu aveau acces 
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la internet. Le-am men ionat doar pe acestea pentru c  sunt cele utilizate de mine în perioada în care 
cursurile s-au desf urat online i care au avut succes.  

F când o compara ie între evaluarea tradi ional  i evaluarea online, consider c  cea mai obiectiv  
este cea dintâi, întrucât educatoarea observ  fiecare copil în parte, a a cum este el- spontan i natural. În 
evaluarea online, pre colarii sunt mereu înso i i de c tre p rin i, fra i mai mari, care, f r  s - i dea seama, 
îl ajut  pe cel mic mai mult decât este necesar, i astfel, evaluarea este mai pu in obiectiv .  

În evaluarea tradi ional , pre colarul pooate mânui anumite materiale puse la dispozi ie de c tre 
educatoare în scopul facilit rii procesului, cum ar fi juc rii/obiecte/imagini/jetoane, pe când în evaluarea 
online acest lucru nu poate fi posibil, el neputând avea acces la ele. Doamna educatoare nu poate pune la 
dispozi ia fiec rui pre colar decât anumite fi e de lucru sau aplica ii online.  
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JOCUL DIDACTIC -                                                                   
O METOD  DE EVALUARE LA COLARUL MIC 

PROF. ÎNV PRIMAR TINEI LIGIA                                                      
COALA GIMNAZIAL  DUMBRAVA                                                   

COM GURA V II, JUD BAC U 

 
Prin joc i prin exerci iu, copilul de fapt î i valorific  poten ialul ludic, creativ, cognitiv i nu numai, 

copilul devine mult mai dotat, mai apt de a face lucruri, mai informat i, mai ales, mai capabil de interac iune 
cu ceilal i coechipieri. La vârsta scolara mica, jocul didactic are o pondere foarte mare în rândul activit ilor 
desf urate la clas , pe toate domeniile de activitate i pe toate sectoarele deschise zi de zi, în scoal . 

Jocul în ansamblu s u, reprezint  o multitudine de ac iuni, v dite s  duc  individul spre bun  
dispozi ie, spre destindere i relaxare, dar i spre o dezvoltare cognitiv  i emo ional  a acestuia, iar dup  
Edouard Claparède, jocul este v zut ca „cea mai bun  introducere în arta de a munci”. 

Scoala este locul propice unde jocul didactic î i g se te cea mai eficient  utilitate, iar noi educatorii 
trebuie s  apel m la imagina ia noastr , pentru a selecta cele mai pragmatice jocuri didactice, mai pl cute 
de copii, care s  aduc  o dat  cu ele: pl cere, deprindere, abilitate i eficien . De aici putem deduce faptul 
c  jocul este un mijloc de instruire i educare a copiilor, mai ales a celor mici, prin joc copilul î i pune în 
mi care tot bagajul psihic i intelectual, dorind mereu s  rezolve sarcinile, s  fie cel mai bun, s  r spund  
cel mai bine, de aceea jocul este considerat un element de baz  în educarea copiilor, de joc depinzând o 
mul ime de aptitudini, abilit i i deprinderi ale copilului mic. 

Jocul didactic este atât mijloc de realizare a activit ii didactice, cât i metod   didactic  interactiv , 
folosit  cu succes atât în activit ile de înv are-consolidare, dar i în cele de verificare a cuno tin elor 
colarilor, pe o tem  anume, au rolul de a forma i dezvolta personalitatea copilului. 

Prin intermediul jocului didactic, copilul colar face trecerea de la jocul oarecare, la jocul bine 
structurat, cu reguli, cu sarcini i pa i siguri de realizat, care duc la o dezvoltare plenar  a pre colarului 
implicat în el. Prin intermediul jocului didactic, copilul pre colar î i dezvolt  gândirea logic , limbajul i 
comunicarea oral , aten ia, memoria dar î i dezvolt  i spiritul de echip , de competi ie, inter rela ionare. 

De aceea, putem afirma c  jocul didactic este una dintre activit ile cele mai eficiente din gr dini , 
pentru c  odat  propus un joc didactic, se impun reguli ale jocului, sarcini de rezolvat, elemente surpriz , 
joc de prob , care disciplineaz  copilul, disciplineaz  echipele. 

Organizat i coordonat cu inteligen , jocul didactic produce schimb ri deosebite în dezvoltarea 
copilului pre colar, pe toate planurile. De fiecare dat  când ne propunem s  desf ur m un joc didactic, 
avem în vedere dezvoltarea psihopedagogic  a copilului colar, de aceea vom ine cont de nivelul de vârst  
pentru a selecta un joc adecvat, cu grad de complexitate medie sau complexitate mare la copiii mai mari. 
A a au luat na tere jocurile didactice „Tu spui una, eu spun multe!”, „R spunde repede i bine”, „Spune, 
care e vecinul?”, „Când se întâmpl ?” etc., prin intermediul c rora copiii  se concentreaz  în a g si solu ii, 
î i manifest  dorin a de a da r spunsuri corecte, de a folosi un vocabular adecvat, de a selecta materialele 
conform cerin elor, de a face coresponden e între elemente matematice, cele din mediul înconjur tor, în a 
folosi materialul de manipulat corespunz toare, dezvoltându- i astfel abilit i i capacit i intelectuale, 
motrice i emo ionale, care duc la o cimentare a personalit ii în formare a copilului colar. 
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De aici facem leg tura cu ceea ce afirma Jean Chateau – „Cine spune joc spune totodat  efort i 
libertate, o educa ie prin joc trebuie s  fie o surs  atât de efort fizic, cât i de bucurie moral . Tocmai aceast  
pl cere moral  trebuie s  o transpunem, în educa ia noastr , dac  vrem ca ea s  completeze activitatea 
spontan  a jocului, în acest scop trebuie s -i propunem copilului obstacole pe care s  vrea s  le înving .” 

Jocul didactic trebuie gândit în vederea dezvolt rii intelectuale a copilului, a grupului de de copii, 
prin împletirea cu stricte e a elementului instructiv educativ cu activitatea de joc. Activitatea de joc didactic, 
de regul  trebuie planificat  dup  activit i de observare, demonstra ie, conversa ie, povestire, memorizare, 
deoarece are mai mult caracter de verificare, consolidare, fiind un liant între activit ile de sistematizare-
consolidare i evaluare, verificare. 

Luat ca metod  didactic , putem spune c  jocul didactic este o metod  activ  de înv are-evaluare, 
bazat  pe reac ia unor func ii, rela ii, ac iuni, fenomene, cu rol de a dezvolta comportamentul uman, 
capacitatea intelectual  a copiilor i de a transforma copilul dintr-un pion static într-unul mobil, cu implicare 
fizic , intelectual , cognitiv , comportamental  i socio-emo ional . Jocul didactic, conform teoriei i 
practicii colare contemporane, presupune o activitate ce contribuie foarte mult la formarea profilului 
intelectual i moral al viitorului colar mare, dar i la l rgirea orizontului copiilor spre cunoa tere. 

Jocul didactic satisface trebuin ele copilului: de mi care, de exprimare, de colaborare, de adaptare la 
realitate, dar în acela i timp informeaz  copilul pe subiecte date i formeaz  la copii anumite deprinderi, 
abilit i, dezvolt  stima de sine, curajul i elimin  inhibarea, tracul, pentru cei timizi fiind o ramp  de 
lansare, dându-le curajul de a ac iona, de a fi parte din joc, de a se exprima liber i f r  impedimente. În 
acela i timp, jocul didactic produce relaxare, recreere, dând copiilor o alt  atmosfer , mai confortabil , 
decât cea a muncii directe cu cartea sau fi a de lucru, ofer  pl cere i mult  implicare ludic , ce duce la 
transform ri în comportamentul copilului vis a vis de educator i colegi. 

Jocul didactic a fost, este i va fi activitatea cea mai des folosit  în înv mântul colar, cea mai 
eficient  i cea mai dorit  de c tre copii, care prin abordarea ei larg , face activitatea din coal  mai 
incitant , mai plin  de surprize i inedit. 
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EVALUAREA PRE COLARILOR ÎN GRUPURI MICI 

Prof. înv. Pre colar în aru Ionelia-Eugenia,                                               
coala Gimnazial  „C-tin Negrenu” 

Evaluarea pre colarilor reprezint  un sistem complex de activit i, probe i ac iuni care, proiectate i 
coordonate de cadrul didactic într-o manier  astfel încât s  respecte poten ialul bio-psihic al copiilor , are 
scopul de a radiografia totalitatea comportamentelor, deprinderilor sau priceperilor pe care pre colarul le 
posed  în diferite perioade ale desf surarii actului educa ional, respectiv anul colar. Datele ob inute sunt 
consemnate i asigur  o viziune mai clar  asupra pre colarului. Mai mult decât atât,rezultatele vin în 
ajutorul educatoarei în proiectarea urm toarelor activit i instructiv-educative.  

În conformitate cu prevederile Curriculumului pentru înv mântul pre colar publicat în 2019, 
evaluarea în gr dini e se realizeaz  plecând de la domeniile de dezvoltare i de la fi a de apreciere a 
progresului individual al copilului, înainte de intrarea în înv mântul primar. Acest lucru certific  faptul 
c  evaluarea se va realiza gradual, cu obi nuitele planific ri ale evalu rilor, probele de evaluare, 
centralizarea rezultatelor, consemnarea observa iilor pentru fiecare pre colar, iar în final cu acea completare 
a fi ei de apreciere i cu modific rile de rigoare ale comportamentelor. 

Trebuie re inut faptul c  scopul evalu rii nu este doar de a ob ine anumite date despre pre colari ci i 
de a perfec iona actul educativ. Descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  sunt urmate de  
elaborarea  i aplicarea unui program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual). 
Activitatea educativ  în gr dini  este complex  i solicit  forme de evaluare variate, multiple, adaptate la 
particularit ile pre colarilor. Evaluarea pre colarilor poate fi dificil  i permite doar prognoze pe termen 
scurt, dar este important  i necesar  pentru educatoare i copii pentru cunoa terea nivelului atins în 
dezvoltarea personalit ii i eficien a în activitate. 

Evaluarea în grupuri mici se poate aplica la pre colari indiferent de nivelul de vârst  doar adaptând 
sarcinile la particularit ile grupului. Tot de aceste particularit i va ine cont i educatoarea atunci cand va 
alege  tema, materialele, tehnicile sau secven ele de lucru ale grupului. 

Elemente de baz  ale evaluarii în grupuri mici: 

Interdependen a pozitiv  – pre colarii realizeaz  c  au nevoie unii de al ii pentru a duce la bun sfâr it 
sarcina grupului. Educatoarea poate structura aceast  interdependen  pozitiv  stabilind scopuri comune, 
recompense i resurse comune, roluri distincte; 

Promovarea implic rii prin interac iunea direct  – pre colarii se ajut  unii pe al ii s  duc  la sfâr it 
sarcina didactic , se încurajeaz  i î i împ rt esc ideile. Ei explic  ceea ce tiu altor pre colari, discut , 
negociaz  rezolvarea problemei. Educatoarea aranjeaz  grupurile de pre colari încât s  stea unii lâng  al ii, 
s  discute fiecare aspect al problemei pe care o au de rezolvat. 

Un aspect foarte important în evaluarea comportamentelor pre colarilor atunci când lucreaz  într-un 
grup mic, este faptul c  pre colarul se simte în largul lui, activitatea colegilor de grup îl atrage i îl 
motiveaz  s  participe, nu mai apar blocaje de natur  emo ional , reac iile lui sunt naturale, nu se simte 
stânjenit de colegi. 
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R spundere individual  – performan a fiec rui pre colar se evalueaz  frecvent i rezultatul i se 
comunic  atât acestuia, cât i grupului. Asigurarea permanent  a feedback-ului încurajeaz  pre colarul s  
finalizeze sarcina de lucru. 

Pe baza acestui tip de evaluare, putem creiona o imagine de ansamblu atât despre comportamentele, 
capacit ile i deprinderile fiecarui pre colar din grup cât i capacitatea de comunicare i rela ionare social , 
rela iile ce se dezvolt  în grup i rolul pe care fiecare pre colar îl are în grup.  

 În concluzie, putem spune c  activit ile de evaluare în grupuri mici ne pot oferi într-un timp foarte 
scurt mai multe informa ii atât despre latura cognitiv  cât i despre cea de rela ionare a pre colarilor. 
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STRATEGII  DIDACTICE  DE EVALUARE                                              
APLICAREA  TESTELOR  (QUIZZES) 

 

PROF. DR. INTATU - COM NESCU ELENA CREMONA                                 
COALA GIMNAZIAL  TRAIAN - PITE TI 

  

 

Prin con inutul s u, evaluarea urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se înf ptuiesc 
în activitatea practic . Deoarece acest demers este un proces continuu i de durat , evaluarea se poate face 
pe parcurs, secven ial sau la finalul s u. Astfel se disting dou  modalit i principale de realizare a acestui 
act în procesul de înv mânt: evaluare continu , formativ  i evaluare cumulativ  sau sumativ .  

Dac  prima se aplic  pe tot parcursul desf ur rii procesului de înv mânt, cea de-a doua se 
efectueaz  la intervale mai lungi de timp, la finele unor secven e temporale sau tematice (semestru, an 
colar, ciclu, capitol).  

Metodele i procedeele evaluativ-stimulative sunt variate, printre ele fiind: observarea i aprecierea 
verbal , chestionarea oral , lucr rile scrise, testele docimologice, lucr rile practice, examenele. coala 
online a obligat profesorul la alte modalit i moderne de evaluare, adaptate mediului virtual.  

Testele (Quizzes) 

Profesorul are oportunitatea de a crea i utiliza test ri i verific ri online, iar elevii au posibilitatea de 
a sus ine online aceste forme de verificare a cuno tin elor. 

Testele i verific rile pot avea diferite obiective, cum sunt: 

 teste de examinare online, la care se pun note care sunt luate în considerare în nota final  a elevului 
la cursul respectiv; 

 teste de autoevaluare, care se ofer  elevilor pentru a- i verifica singuri cuno tin ele, dar ale c ror 
rezultate nu sunt luate în considerare în nota final  la disciplina respectiv ; 

 sondaje de opinie, care au doar rolul de a testa p rerile exprimate de participan ii la site asupra 
anumitor subiecte de discu ie. 

În teste se pot utiliza diferite tipuri de întreb ri: la care se r spunde prin Da/Nu, întreb ri la care se 
indic  mai multe r spunsuri dintre care se alege unul sau se aleg mai multe, întreb ri la care se r spunde 
prin completarea unor spa ii libere, întreb ri la care se poate r spunde printr-un text liber formulat i altele. 
Întreb rile pot con ine i fi iere ata ate. La cele cu r spuns liber, r spunsul elevului poate s  con in , de 
asemenea, fi iere ata ate. 

Dup  modul în care se stabilesc întreb rile con inute în test, pot exista: 

 teste cu con inut prestabilit de c tre profesor (to i elevii r spund la acelea i întreb ri); 
 teste la care întreb rile se aleg în mod aleator dintr-un fi ier alc tuit de profesor (numit „fond de 

întreb ri”), astfel c  întreb rile con inute difer  la fiecare nou  solicitare. 

La majoritatea întreb rilor, verificarea corectitudinii r spunsurilor i notarea se fac automat. La cele 
cu r spuns liber, verificarea i notarea se fac de c tre profesor. 
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Pentru profesor 

Pentru profesor, internetul ofer  o mare flexibilitate în crearea de instrumente de verificare online a 
cuno tin elor elevilor i în utilizarea acestor instrumente. Acestea sunt principalele aspecte. 

Tipuri de teste.  

Testele care au anumite caracteristici comune formeaz  un tip de test. Se g sesc tipuri predefinite, 
dar i modalit i în care profesorul poate crea un tip nou.  

Fonduri de întreb ri. La crearea sau actualizarea unui test, profesorul poate introduce întreb ri noi 
sau poate prelua întreb ri dintr-un fond existent.  

Crearea i actualizarea testelor. Se prezint  modul în care procedeaz  profesorul pentru a crea un nou 
test, care urmeaz  s  fie apoi dat elevilor i cum poate configura i modifica un astfel de test. 

Exportarea i importarea testelor. Testele create pot fi exportate de pe un site i importate apoi pe alt 
site al aceluia i portal sau al oric rui alt portal de e-learning. În acest scop, fi ierele exportate sunt puse 
într-un format care respect  standardele de compatibilitate IMS pentru medii de instruire. 

Publicarea testelor i actualizarea testelor publicate. Dup  ce a fost creat, testul poate fi publicat, adic  
pus la dispozi ia elevilor pe site-ul de curs. Exist  i posibilitatea ca, dup  publicare, profesorul s  fac  
unele modific ri ale testelor deja publicate. 

Verificarea i notarea testelor. Dup  ce elevul a sus inut testul, acesta este verificat de c tre profesor. 

La unele tipuri de întreb ri verificarea i acordarea punctajului se face automat, la altele se face de 
c tre profesor.  

În toate cazurile, decizia final  privind punctajul acordat revine profesorului. 

Pentru elev 

Sus inerea testului de c tre elev se face online, pe site-ul de curs, în cadrul termenului de sus inere 
stabilit de profesor. Conform deciziei profesorului, la unele teste sus inerea poate fi efectuat  liber, de pe 
orice calculator conectat la internet, iar la alte teste se poate face numai din s lile de examen stabilite. 

Vizualizarea rezultatelor. Dup  ce a sus inut testul i a fost acordat punctajul corespunz tor, elevul 
are posibilitatea s  vad  atât punctajul ob inut, cât i testul corectat i eventualele comentarii ale 
profesorului. 

În final, se poate spune c  folosirea acestor teste la intervale rezonabile i combinarea rezultatelor 
ob inute cu ajutorul altor metode de verificare reprezint  o condi ie care amplific  valoarea lor pedagogic . 
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Evaluarea educa ional  

TIRILA DORINA 
 

 

Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evolu ia i performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., 1997).  

Pornind de la aceast  definire a procesului de evaluare pot fi subliniate unele valen e ale evalu rii:  

- aprecierea unor tr s turi, caracteristici sau componente prin raportare la o scal  de m surare clar 
definit ; 

- un proces de evaluare se poate realiza în momentul în care îi este stabilit scopul, în func ie de acesta 
fiind proiectate apoi obiectivele, selectate procedurile i construite instrumentele. 

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

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

a) Evaluarea ini ial , care se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înv are sau program de instruire 
în scopul stabilirii nivelului de preg tire al elevilor. Prin intermediul evalu rii ini iale se identific  nivelul 
achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa respectiv .  

b) Strategia de evaluare formativ  (continu ) înso e te întregul parcurs didactic, realizându-se prin 
verific ri sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii.  

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

Metode tradi ionale de evaluare : proba oral , proba scris  i proba practic . 

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

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

Probele scrise (teze, probe de control, alte lucr ri scrise). Sunt practicate, i chiar uneori preferate, 
datorit  avantajelor sale imposibil de ignorat, în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de 
instruire i cre terea gradului de obiectivitate în apreciere.  
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Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 
teoretice, precum i a nivelului de a st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic.  Un tip specific 
de prob  practic  îl constituie activit ile experimentale în contextul disciplinelor cu caracter practic-
aplicativ. Prin intermediul acestor activit i experimentale care reprezint  în primul rând situa ii de înv are, 
profesorul î i propune s  evalueze capacit i variate ale elevilor, care nu pot fi surprinse prin intermediul 
altor tipuri de probe.  

Strategiile moderne de evaluare caut  s  accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative care s  
ofere elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu (ca ansamblu de cuno tin e), dar 
mai ales, ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, abilit i).  

Observarea sistematic  a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice este o tehnic  de 
evaluare care furnizeaz  profesorului informa ii utile, diverse i complete, greu de ob inut astfel prin 
intermediul metodelor de evaluare tradi ionale.  

Observa ia const  în investigarea sistematic , pe baza unui plan i interac iunilor, a evenimentelor, a 
rela iilor i a proceselor dintr-un câmp social dat. În esen  metoda este subiectiv , iar în privin a costurilor 
ea este ieftin , dar mare consumatoare de timp.   

Pentru înregistrarea acestor informa ii profesorul are la dispozi ie patru modalit i:  

 raportul;  

 fi a de evaluare;  

 scara de clasificare;  

 lista de control i verificare.  

Referatul este o metod  de dobândire de cuno tin e, de formare de deprinderi i priceperi de munc  
intelectual , o metod  de verificare a intereselor pozitive fa  de investiga ia tiin ific , de verificare a 
capacit ii de selec ie dintr-o cantitate informa ional  a cuno tin elor la nivelul capacit ii de în elegere a 
elevului.  

Investiga ia ofer  posibilitatea elevului (studentului) de a aplica în mod creativ cuno tin ele însu ite, 
în situa ii noi i variate, pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs. Aceast  metod  presupune 
definirea unei sarcini de lucru cu instruc iuni precise, în elegerea acesteia de c tre elevii înainte de a trece 
la rezolvarea propriu-zis  prin care elevul demonstreaz  i exerseaz  totodat  o gam  larg  de cuno tin e 
i capacit i în contexte variate.  

Proiectul este un plan sau o lucrare cu caracter aplicativ, întocmit  pe baza unei teme date. Proiectul 
solicit  elevilor s  fac  o cercetare, o activitate în echip , o crea ie. Dup  demersul realizat avem: - proiect 
de tip constructiv (s  redacteze un articol, o revist  etc.)  

- proiect de tip problem  (s  rezolve o situa ie problem ); 

- proiect de tip problem  (s - i îmbog easc  o tehnic  sau o procedur  de instruire). 

Portofoliul este un dosar de prezentare a diverselor activit i realizate de elevii. El reprezint  „cartea 
de vizit  a elevului”, urm rindui progresul de la un semestru la altul, de la un an la altul i chiar de la un 
ciclu de înv mânt la altul. Portofoliul nu este doar un proiect de sfâr it de an, este o metoda de înv mânt 
care faciliteaz  evolu ia, deoarece permite profesorului o vedere global  a progresului înregistrat de elev.  

Autoevaluarea îl are pe elev participant activ la actul evalu rii, dup  un sistem de criterii de apreciere 
pe care i le-a însu it, elevul compar  r spunsul s u cu un model. Cerin ele sunt discutate cu elevii supu i 
autoevalu rii. Dup  stabilirea r spunsurilor corecte, dup  prezentarea itemilor denotare, elevul apreciaz  
dac  a r spuns sau nu corect.  

Elevul î i stabile te nota ce crede c  o merit . Elevii au nevoie s  se autocunoasc , fapt ce are 
implica ii pe plan motiva ional i atitudinal.  
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Metoda cubului se realizeaz  astfel:  

a. Prezentarea subiectului pus în discu ie i documentarea necesar ;  

b. Împ r irea grupului în ase subgrupuri eterogene;  

c. Construirea unui cub de hârtie, notând pe cele ase fe e ale acestuia: „Descrie!”, „Compar !”, 
„Asociaz !”, „Analizeaz !”, „Aplic ”, „Argumenteaz !”; 

d. Îndeplinirea sarcinii repartizate pentru fiecare echip ; 

e. Reunirea celor ase perspective într-o sintez  prezentat  de formator.  

 

Metoda asaltului de idei (brainstorming)  

a. Stabilirea problemei i organizarea participan ilor – odat  problema lansat  unui grup de 20-30 de 
participan i, se las  frâu liber gândirii i imagina iei creative a acestora, fiind permis  exprimarea spontan  
a ideilor i ipotezelor care le vin prima oar  în minte.  

b. Producerea ideilor i stabilirea regulilor – este inadmisibil  judecarea pe moment a ideilor enun ate; 
sunt ascultate toate ideile participan ilor, fiecare fiind încurajat sa construiasc  pe ideile precedente; 
participan ii sunt încuraja i permanent, indiferent de valoarea interven iei lor.  

c. Evaluarea ideilor – evaluarea i selec ia ideilor propuse pot fi l sate pentru mai târziu (metoda 
evalu rii amânate – deferred judgement) i se realizeaz  de c tre profesor sau împreun  cu participan i 

În concluzie metoda clasic -oral   are ca func ie principal  constatarea nivelului la care se afl  
cuno tin ele elevului la un moment dat. - fiecare întrebare împreun  cu r spunsul s u alc tuiesc un 
microunivers de sine-st t tor în raport cu celelalte întreb ri i r spunsuri. În afar  de aceasta, nu este necesar 
ca ea s  epuizeze toate aspectele legate de con inutul vizat, prezentându-se adesea sub forma întreb rilor 
de sondaj.  

Probele scrise sunt practicate, i chiar uneori preferate, datorit  avantajelor sale imposibil de ignorat, 
în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de instruire i cre terea gradului de obiectivitate în 
apreciere. Proba practic  asigur  orientarea aplicativ  a cuno tin elor i capacit ilor în vederea realiz rii 
unor produse semnificative la nivelul educa iei tehnologice dar i la nivelul educa iei estetice sau sportive; 
- are ca not  specific  orientarea cuno tin elor i capacit ilor elevului spre o finalitate productiv , care 
urm re te transformarea realit ii abordate la nivel concret în condi iile unei munci efective, realizabil  în 
cabinet, atelier sau lot colar.  

În evaluarea modern , creativitatea este indicatorul cel mai de pre ; ea presupune formarea unor 
capacit i de cunoa tere ce devin fundamentale pentru procesul creator real, care permit g sirea unor solu ii, 
idei, metode etc., descoperite pe cale independent , prin efort propriu de gândire, de c tre cei supu i actului 
evalu rii. Profesorii încurajeaz  gândirea independent  i reflec ia, utilizeaz  o multitudine de strategii de 
evaluare pentru a în elege cum se dezvolt  ideile studen ilor, pentru a furniza o reac ie atât asupra 
procesului, cât i asupra rezultatelor gândirii lor; dezvoltarea competen elor de comunicare; promovarea 
interînv rii i a înv rii active; dezvoltarea gândirii critice; stimularea creativit ii; cultivarea respectului 
fa  de ceilal i i a toleran ei; formarea i dezvoltarea competen elor emo ionale; dezvoltarea competen elor 
de rela ionare; participarea activ , implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor;  stimularea eforturilor 
de intercunoa tere i auto-cunoa tere.  
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Evaluarea online în gr dini  

Profesor înv mânt pre colar i  Adina-Gabriela 
c. Gim. „Szalardi Janos” – G. P. N. nr. 1 S lard 

 
 
 
Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 

trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. Ast zi evaluare nu mai este reprezentat  
doar de un sistem de nota ie, ea înso e te înv area fiind cea care o asist , m soar  achizi iile individuale 
ale copilului i sus ine fiecare interven ie educativ  prin feed-back. 

Evaluarea didactic  este o component  esen ial  a procesului de înv mânt, al turi de predare i 
înv are i furnizeaz  informa ii despre calitatea i func ionalitatea acestora. 

 
Metodele folosite în evaluarea didactic  sunt: 
Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat  

a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale acestora 
(gradul de interac iune, de comunicare, dezvoltarea competen elor secolului XXI, etc.) 

Beneficiile pre colarilor sunt un mediu de înv are mai confortabil, dar care necesit  suportul adul ior, 
respectiv al p rin ilor în cazul evalu rii de acas . 

Conferin ele online faciliteaz  ob inerea de informa ii în timp real i observarea sistematic  a copiilor. 
Printre cele mai cunoscute aplicatii amintim Zoom i GoogleMeet. 

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

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

PERE II VIRTUALI - sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET - este 
o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagin  
web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , materiale de tipul 
documentelor, prezent rilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuit , dar necesit  crearea unui 
cont. Te po i loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa aici: www.padlet.com  Cu 
ajutorul acestei aplica ii, p rin ii pot înc rca imagini cu produsele activit ii copiilor, astfel putem crea 
panoul de afi are a lucr rilor copiilor, iar copii pot s  î i autoevalueze lucr rile i ulterior putem crea 
portofolile copiilor în care s  ad ug m lucr rile acestora. 

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

JOCURI DIDACTICE  - instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul conferin elor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL - este o 
aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus inerea evalu rii, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, Puzzle, Rebus, Adev rat sau 
Fals, Sorteaz , Chestionare, Spânzur toare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital u or de utilizat 
i pl cut de copii datorit  elementelor ludice inserate, multe dintre op iunile afi ate mai sus fiind u or de 

adaptat înv mântului pre colar. https://wordwall.net  
APLICATII FEED-BACK - instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare. 

Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT - Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive pentru copii; profesorul creeaz  testul, apoi 
trimite codul de acces (PIN) p rin ilor care acceseaz  testul într-un timp limitat. Pute i ad uga imagini, 
clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe 
desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma 
unui clasament. https://kahoot.com/  
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

Prof. înv. Primar Ti u Maria 
 
 

 
Situa ia pandemic  cu care se confrunt  ara noastr  are efecte de mare anvergur  în domeniul 

educa iei prin trecerea colilor din prezen  fizic  în mediul online. Acest lucru a determinat profesorii s  
abordeze altfel procesul de înv mânt, adaptând metodele, tehnicile si strategiile de lucru cu elevii la cele 
digitalizate. 

La început, profesorii, cât i elevii i p rin ii s-au confruntat cu incertitudinea, reama de necunoscut 
în ceea ce prive te modul de desf urare a activit ii didactice în mediul online, dar treptat s-au adaptat 
noilor condi ii i au continuat procesul de înv are.  Platformele educa ionale au luat locul s lii de curs i 
au facilitat interac iunea profesor-elev în mediul online. 

Cea mai utilizat  platform  la nivel na ional este Google Classroom deoarece ofer  un proces educativ 
de calitate. 

Metodele tradi ionale de evaluare nu sunt un indicator corect al inteligen ei, cuno tin elor, abilit ilor 
sau efortului i nu reflect  abilit ile i preg tirea pentru via a profesional . 

În momentul de fa , consider c  este cea mai bun  oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba 
modul în care abord m evaluarea elevilor a cuno tin elor i a rezultatelor înv rii. Trebuie s  alegem 
metode de evaluare mai adecvate care s  încurajeze reflec ia, înv area i dezvoltarea abilit ilor. Având în 
vedere faptul c  predarea-înv area are loc online/offline i evaluarea poate fi aplicat  eficient  atât online, 
cât i offline.  

Platforma ofer  o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor con inuturi dar i 
instrumente specifice pentru realizarea evalu rii în mediul online. Ca parte integrant  a procesului de 
înv mânt, evaluarea este extrem de important  pentru c  verific  în ce m sur  elevul a dobândit 
competen ele stabilite prin programa colar  aferent  fiec rei discipline. 

Una din metodele de evaluare o reprezint  formularele Google care pot înlocui testele docimologice 
tradi ionale, cu teste ce con in itemi obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de tip pereche), 
semiobiectivi (itemi cu r spuns scurt, întreb ri structurate sau itemi cu r spuns de completare) i subiectivi 
(itemi de tip eseu). 

De asemenea, o alt  modalitate de a  verifica competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii 
noilor con inuturi o reprezint  postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma de fi e de lucru, 
întrebare sau portofoliu, având termen limit  de realizare. 

Alte modalit i excelente de evaluare a în elegerii, reflect rii i aplic rii conceptelor de c tre elevi 
sunt discu iile online de tip socratic. Întreb rile adresate elevilor pe teme diverse sau subiectele specifice 
pot conduce la discu ii con tiente, la crearea de cuno tin e. Elevii î i pot împ rt i ideile reciproce i le pot 
r spunde cu text, imagini i videoclipuri. Acestea se pot desf ura asincron prin intermediul forumurilor 
publice deschise sau alternativ în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferin , precum Zoom, G 
Meet sau Teams, etc. Prin  aceste metode cunoa tem de la început a tept rile cu privire la participarea 
elevilor i modul în care participarea lor se traduce în note/calificative. 

O alt  metod  atractiv  pentru elevi este cea a videoclipurilor explicative în care ace tia  prezint  un 
concept înv at la clas  i  prin care profesorul verific  abilit ile acestora. 

Jocurile i competi iile interactive reprezint  o modalitate excelent  de a evalua cuno tin ele i 
implicarea elevilor. Cea mai recunoscut  i foarte mult utilizat  platform  interactiv  de teste este Kahoot, 
care folose te tot felul de tehnici de gamificare pentru a implica participarea elevilor i a îmbun t i 
înv area.  

Autoevaluarea i înv area retrospectiv  este o oportunitate excelent  pentru elevi de a- i împ rt i 
procesul de înv are, performan a lor, îi înva  s - i judece obiectiv abilit ile i cuno tin ele. În 
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autoevaluare, profesorii trebuie s  furnizeze un e antion de gril  de evaluare i întreb ri pentru a facilita 
obiectiv activitatea. 

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

În Google Forms elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de 
r spuns, sau nu.) Func ia Quiz permite ofer  de feedback prompt i elevii pot afla imediat dac  la un test 
cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. De asemenea, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul le prime te îndat  ce a terminat testul i îl poate  relua. 

Evaluarea în mediul online are i dezavantaje, deoarece nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat  coala cu prezen  fizic . 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

PROF. INV. PRIMAR I PRE COLAR: TIVADAR MIRELA LIVIA 
G. P. P. NR. 2 ,,RAFIN RIE’’ SUPLACU DE BARC U 

 
 
 
„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 

mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin !’’ (R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp.        

Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  
un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, 
cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii.  

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

urm torii pa i:  
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor. 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse.  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei . 
 Evaluarea rezultatelor.  

 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , tebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. O evaluare ini ial , urmat  de o 
evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al dasc lului, cu ajutorul c ruia se 
perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul pre colarului. 

Evaluarea continu  (formativ ) î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, 
fapt ce permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare 
secven  de înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                 

 
Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 

colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 
global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  
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Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi prezenta urm toarea schem : 
 
METODE I TEHNICI DE EVALUARE: 
 

TRADI IONALE: probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice;         
ALTERNATIVE: lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, aprecierile verbale,               

autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice  în timpul activit ii i 
înregistrarea discu ii individuale;afi area lucr rilor; consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii 
experien iale; 

Valen ele formative ale metodelor alternative de evaluare sunt urm toarele: 
 Ofer  pre colarului posibilitatea de a ar ta ceea ce tie într-o varietate de contexte i situa ii, permit 

profesorului-evaluator s  ob in  puncte de reper i s  adune informatii asupra derul rii activit ii copilului 
i implicit a sa; pe baza acestor informa ii, educatorul î i fundamenteaz  judecata de valuare într-o apreciere 

obiectiv  a achizi iilor elevilor i a progreselor înregistrate. 
 Ofer  educatorului o imagine la zi asupra performan elor copilului, dar i o imagine exhaustiv  

asupra profilului general  al cuno tin elor copiilor. 
 Asigur  o  realizare interactiv  a actului de predare-înv are, adaptat  nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev în parte, valorificând i stimulând poten ialul creativ i originalitatea 
acestuia. 

 Exerseaz  abilit ile practic-aplicative ale copiilor, asigurând o mai bun  clarificare conceptual  i 
integrare în sistemul na ional a cuno tin elor asimilate, care astfel devin opera ionale. 

  Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Tipuri de portofolii:  
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

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

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, Ghicitorile, Tehnica fotolimbajului, 
Ciorchinele, Posterul, Blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual  
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, Metoda col urilor, Tehnica analitico-sintetic , Cubul, Turnirul 
întreb rilor, Cvintetul, R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .) Jurnalul grupei.  

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

Bibliografie: 
 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

PROF. INV. PRESC. TIVU MARINELA                                                  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, PLOIESTI 

 

In evaluarea prescolarilor se folosesc mai multe metode. Cea mai raspandita metoda este evaluarea 
orala realizandu-se prin intrebari si raspunsuri. Evaluarea orala este specifica situatiilor in care performanta 
trebuie obtinuta prin comunicare orala.  

Evaluarea orala se realizeaza in multiple forme utilizandu- se diferite tehnici: - conversatia de 
verificare - verificarea realizata pe baza unui suport vizual - verificarea orala cu acordarea unui timp de 
pregatire. In conversatia de verificare, intentia de verificare face evident acest tip de conversatie il intalnim 
in cadrul unei activitati, la etapa de reactualizare a cunostintelor dobandite anterior.  

Verificarea realizata pe baza unui suport vizual presupune o discutie care are ca suprot imagini, 
scheme grafice sau fenomene prezentate in conditii naturale, pe care prescolarul trebuie sa le descrie, 
explice, comenteze.  

Metodele orale prezinta unele avantaje ca: - posibilitatea dialogului educatoare- prescolar in cadrul 
caruia educatoarea isi poate da seama de ceea ce stie copilul si de ceea ce gandeste el - reprezinta un mijloc 
util de verificare a pregatirii prescolarilor - indeplineste functii de invatare prin repetarea si fixarea 
cunostintelor - verificarea orala ii deprind pe copii cu comunicarea orala directa -favorizeaza dirijarea 
copiilor catre raspunsuri corecte, prin intrebari suplimentare - permite tratarea diferentiata a copiilor.  

Evaluarea scrisa la prescolari se poate realiza sub forma fiselor de evaluare. Evaluarea prin probe 
scrise prezinta urmatoarele avantaje: - permite posibilitatea verificarii multor prescolari in timp scurt - este 
convenabila prescolarilor timizi - are obiectivitate ridicata - sunt diminuate starile tensionate de stres.  

Evaluarea prin probe practice consta in verificarea unor capacitati sau abilitati. In gradinita aceste 
probe sunt asociate activitatilor de pictura, desen, modelaj, gospodaresti. Rezultatele activitatilor practice 
vor fi expuse in gradinita si pot fi apreciate si evaluate de catre educatoare, copii si parinti. Noile schimbari 
aparute in invatamantul prescolar privind modalitatile de predare care sa aseze in centrul actului educational 
copilul si interesele acestuia impun si noi strategii de evaluare.  

Obiectivele evaluarii trebuie sa fie in concurenta cu obiectivele interdisciplinare ale actului predarii. 
Dintre metodele si procedeele interactive de fixare si evaluare a cunostintelor, in gradinita, noi am folosit 
urmatoarele: - Ghicitorile - Diagrama Venn - Ciorchinele - Cubul - Examinarea povestiri. Metodele prezint  
atât avantaje, cât i limite / dezavantaje, este necesar  îmbinarea lor, op iunea pentru o anume metod  de 
evaluare fiind determinat  de vârsta copiilor, de volumul de cuno tin e, de categoria de activitate i, în mod 
deosebit, de obiectivele urm rite.  

 

Bibliografie: 

http://www.timtim timy.ro/Simpozion 2012-2013 

Metodica activitatilor didactice/Chiriac Maria 

Evaluarea-ghid al activitatilor din gradinita 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 
 

prof. înv. primar, Toader Carmen,                                                        
coala „Nicolae Titulescu” - Ploie ti 

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

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

 
Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
 
a) s  creeze o manier  interactiv  de prezentare a con inuturilor tiin ifice;  
b) s  p streze pe o perioad  limitat  de timp i s  arhiveze date; 
c) s  editeze fotografii i materiale video;  
d) s  realizeze proiecte i s  desf oare activit i de înv are prin cooperare. Exist  numeroase 

aplica ii a c ror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de 
materiile pe care le pred m, asimilarea rapid  a con inuturilor predate într-o manier  pl cut  i crearea de 
competen e reale, atât la nivelul disciplinei, cât i la nivel interdisciplinar. 

 
Acest instrument Web se poate utiliza atunci când se dore te verificarea asimil rii unor con inuturi 

de c tre elevi (în etapa de actualizare a cuno tin elor sau în cadrul unor activit i de evaluare formativ ), 
exersarea unor con inuturi, identificarea unor informa ii necesare parcurgerii materiei. Aplica ia poate fi 
utilizat  i pentru stabilirea temelor pentru acas  pe care elevii s  le rezolve în format digital. 

Limitele de natur  didactic  sunt legate de lipsa posibilit ii de a evalua competen ele reale ale 
elevilor, corespunz toare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evalu rii i sintezei. Itemii 
proiecta i cu ajutorul acestei aplica ii sunt obiectivi, de tipul alegere multipl , iar num rul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum i timpul limit  pentru a r spunde unei cerin e (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care s  implice rezolvarea de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplica ie care permite crearea de pove ti ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online (diverse reprezent ri grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit i unul care implic  achizi ia unor op iuni suplimentare, precum posibilitatea de a 
imprima povestea creat  pe site. Aplica ia Kahoot este foarte bine primit  de elevi, atât la clasele 
gimnaziale, cât i la liceu. Ace tia au ocazia de a- i etala cuno tin ele f r  a le fi team  c  gre esc, sunt 
antrena i în activitate i sunt motiva i s  ob in  rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea 
asimil rii con inuturilor devine, astfel, o procedur  facil , atât pentru profesor, cât i pentru elevi.  

Avantajele rezid  în diminuarea stresului asociat evalu rii unor con inuturi prin utilizarea unor 
instrumente cu care elevii sunt familiariza i i implicarea acestora într-o activitate al c rei caracter ludic îi 
stimuleaz  în abordare i în ob inerea unor rezultate mai bune. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate i de studiul de fa , limite în 
rela ionarea cadru didactic – elev. Are îns  i limite, care au impact negativ asupra înv rii eficiente, 
întrucât o important  latur  a activit ii didactice fa -în-fa  nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradi ional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificult i de înv are este 
greu de oferit online, date fiind limit rile tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie de dificultate în înv are, f când astfel dificil  
identificarea celor cu probleme reale.  
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Chiar dac  profesorul î i cunoa te bine clasa i elevii i tie cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activit ii de predare online, prin consiliere individual . Este 
foarte dificil  interac iunea personalizat  cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urm rit online de o clas  întreag  i fiecare elev îi solicit  aten ia.  

Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i cursan ii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput  
ca fiind oarecum artificial , pe de parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional 
real (ceea ce face comunicarea autentic ), iar pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în 
spa iul virtual. Faptul c  po i fi înregistrat, faptul c  po i fi auzit de orice persoan  (nu doar de elevii t i), 
neavând un control real al publicului- int , îi determin  pe profesori s  construiasc  un discurs corect, 
consistent, fluid. 

Comunicarea nonverbal  i utilizarea mediat  a paralimbajului completeaz  paradigma dificil  a 
comunic rii în mediul online în cazul în care comunicarea se realizeaz  prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bun  comunicare nonverbal  le putea produce pentru sus inerea comunic rii verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condi ii de capacitate de banda limitata sau 
de trafic înc rcat. 

 
Pentru a sus ine activit i de înv are la distan , profesorii i elevii folosesc mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent:  
• aplica ii simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincron   
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 
  
Pe locurile urm toare se situeaz : 
• utilizarea resurselor educa ionale deschise i con inutului digital, cum ar fi situri cu informa ii i 

ilustra ii, biblioteci online, simul ri, soft educa ional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google Classroom, Edmodo, Easyclass etc;  
• aplica iile pentru comunicare sincron  în grup prin apeluri video/ videoconferin e precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype. 
 
Instrumente i aplica ii online pentru activit i de înv are (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, 

Dotstorming, Wordwall etc.), precum i platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Sunt 
înc  diferen e semnificative între mediul rural i urban în ce prive te disponibilitatea instrumentelor 
tehnologice.  

Dac , în mediul rural, cadrele didactice g sesc mai potrivit , mai rapid  i mai convenabil  utilizarea 
apelului telefonic i a aplica iilor pentru comunicare asincron  cum ar fi Whatsapp i Facebook Messenger, 
mediul urban are condi iile necesare pentru a face, într-o mai mare m sur , apel la platforme de elearning 
i la aplica ii pentru comunicare sincron  precum Webex, Meet, Teams, Skype, Zoom . 

 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Constantin Cuco , Mai 2020, Editura Universit ii din Bucure ti 
2. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în Theory 

into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi Song, 2. Web 2.0 
Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-inteaching-and-learning/, 
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EVALUAREA - ÎNTRE DIGITAL I TRADI IONAL 
 

Profesor pentru înv mântul pre colar Tofan Cristina Elena 
Gr dini a „Dumbrava Minunat ”, sector 4, Bucure ti 

 
 

 
„Nimic nu este mai inechitabil decât tratamentul egal aplicat celor ce nu sunt egali.” Esten i Vaughn 
 
Evaluarea trebuie privit  ca un act de mare responsabilitate moral , civic  i profesional  din partea 

cadrelor didactice, ace tia fiind meni i s  lumineze calea evolutiv  a copiilor. Orice abatere de la demersul 
evaluativ corect, obiectiv, poate avea efecte devastatoare asupra performan elor colare ale copiilor. 

Evaluarea este parte integrant  a procesului didactic, un mijloc important de reglare i autoreglare a 
activit ii de înv are, furnizând informa ii necesare pentru adoptarea de decizii i m suri ameliorative ale 
activit ii. 

Pentru a înregistra progrese în privin a evalu rii educa ionale, cadrele didactice sunt permanent 
preocupate s  identifice i s  utilizeze cele mai adecvate modalit i de evaluare a performan elor copiilor. 
Evaluarea reprezint  o modalitate obiectiv  de punere în eviden  a randamentului colar, reprezentând un 
mijloc important de reglare i autoreglare a activit ii de înv are i furnizând informa ii necesare pentru 
adoptarea de decizii i m suri ameliorative ale demersului didactic. Activitatea instructiv-educativ  nu 
poate fi optimizat  decât în m sura în care se realizeaz  sistematic analiza i evaluarea rezultatelor.  

Metodele de evaluare sunt metode tradi ionale precum probe orale, probe scrise, probe practice i 
metode alternative precum observarea sistematic  a comportamentului copilului fa  de activitatea colar , 
portofoliul, investiga ia, proiectul, autoevaluarea i, nu în ultimul rând evaluarea digital . 

Modernizarea sistemului de înv mânt implic  modernizarea evalu rii ce presupune utilizarea unor 
metode de evaluare a copiilor, atât tradi ionale, cât i alternative, a acestora din urm  datorit  valen elor 
formativ-educative pe care le posed .  

Impactul utiliz rii metodelor tradi ionale de evaluare i a celor alternative la nivelul copiilor, în 
complementaritate accentueaz  caracterul formativ al evalu rii. Îmbinarea metodelor tradi ionale cu 
metodele alternative asigur  o eviden  i o notare ce are un corespondent real în preg tirea copiilor. Prin 
utilizarea unor  metode alternative de evaluare, sunt apreciate i aspecte de natur  psihologic , sociologic  
i pedagogic  ale evalu rii, ce au un impact semnificativ asupra nivelului performan elor colare ale 

copiilor, determinându-i i motivându-i s  participe mai activ i cu mai mare pl cere în realizarea procesului 
înv rii.  

Cele trei tipuri de evaluare se completeaz  reciproc i influen eaz  calitatea procesului didactic. 
Modificarea raportului dintre evaluarea sumativ  i evaluarea formativ  în sensul acord rii unei ponderi 
mai mari celei din urm  duce la prezentarea unei imagini clare i reale a evolu iei colare a fiec rui copil, 
a calit ii cuno tin elor i a capacit ii de a opera cu ele.  

Pe baza datelor ob inute prin evaluarea formativ , organiz m programul de recuperare i dezvoltare 
a cuno tin elor, ceea ce permite fiec rui copil s  ating  standardele curriculare de performan  la nivelul 
corespunz tor poten ialului intelectual propriu. 

Evalu rile moderne prezint  anumite dificult i în elaborare i administrare, necesitând mai mult 
timp, copiii manifest  mai mult interes fa  de acestea. Prin intermediul lor putem descoperi abilit i, 
capacit i, competen e pe care, doar prin intermediul metodelor tradi ionale de evaluare, nu le-am fi putut 
identifica. Faptul c  copiii au fost aprecia i pentru rezultatele deosebite, motiva ia acestora a cresut 
semificativ i au ob inut performan e remarcabile.  

Metodele alternative, care se asociaz  în mai mare m sur  pedagogiei competen elor, permit atât 
cadrului didactic, cât i copilului, oportunitatea de a îmbina func iile formativ , informativ  i ac ional  a 
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evalu rii, în condi iile în care evalu rile na ionale i comparative interna ionale pun accentul pe ce pot s  
fac  copilii cu ceea ce au înv at. 

Problematica complementarit ii metodelor de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu 
îmbun t it  i diversificat . Obiectivul esen ial este de a dezvolta capacit ile de autoevaluare ale copiilor 
i de a schimba viziunea asupra rolului evalu rii, de la cel de control i sanc ionare, la cel de ameliorare i 

corectare. 
Prin folosirea metodelor tradi ionale în complementaritate cu cele moderne i digitale se sus ine 

motiva ia pentru înv are a copiilor, dezvoltarea competen elor cadrelor didactice de a utiliza instrumentele 
digitale în realizarea evalu rii i de a îmbina armonios metodele de evaluare. Pedagogia tradi ional  
m soar  rezultatele copiilor pe baza criteriilor normative sau comparative, copiii fiind compara i i 
clasifica i în func ie de rezultatele ob inute. Pedagogia bazat  pe obiective define te evaluarea în raport cu 
obiectivele educa ionale 

acelea i obiective pentru to i copiii, stabilindu-se un prag minim acceptat pentru a promova. 
Pedagogia modern  prive te evaluarea ca apreciere, ca emitere a unei judec i de valoare cu privire la ceea 
ce a înv at copilul, cum a înv at prin raportare la anumite criterii stabilite anterior – evaluare formatoare. 

Toate cadrele didactice ar trebui s  utilizeze în mod curent, pe lâng  metodele tradi ionale, i metode 
moderne i complementare de evaluare, deoarece acestea contribuie la realizarea unei evalu ri eficiente i 
la îmbun t irea întregului proces de înv mânt.  

În acest sens este necesar  folosirea tuturor metodelor clasice de examinare a copiilor din 
înv mântul primar i pre colar, plecând de la ideea c  fiecare tip de metod  prezint  atât avantaje, cât i 
dezavantaje, ceea ce înseamn  c  nici un tip nu trebuie favorizat în detrimentul celorlalte, fiindc  aceast  
atitudine ar altera semnificativ modul de desf urare a întregului proces evaluativ. 

De asemenea, este recomandat  promovarea, în mare m sur , a unor modalit i alternative de 
evaluare cu scopul de a face examinarea mai agreabil  i mai adaptat  copiilor, f r  s  se pun  problema 
ca prin aceste modalit i alternative s  se elimine evalu rile de tip clasic. Astfel, se creeaz  un climat de 
înv are armonios, relaxat, copilii fiind evalua i în mediul obi nuit de înv are, prin sarcini contextualizate; 
realizeaz  experimente, elaboreaz  proiecte, alc tuiesc portofolii, acestea fiind în acela i timp sarcini de 
instruire i probe de evaluare. 

În evaluare trebuie s  se valorizeze elementele ludice, pentru crearea unui climat emo ional favorabil, 
s  se evite situa iile generatoare de stres, trebuie alese metodele i tipurile de itemi în concordan  cu 
competen ele ce se evalueaz  iar tipurile de evalu ri aplicate trebuie sa corespund  nivelului de dezvoltare 
al copiilor, s  îi motiveze i s  ghideze cadrul didactic în demersul ulterior evalu rii.În evaluarea 
performan elor colare, este important ca copiii s  în eleag  criteriile de evaluare, pentru a putea reflecta 
asupra performan elor ob inute, a le explica i a g si modalit i de progres. Copiii trebuie evalua i pentru a 
se vedea progresul, evolu ia acestora, i nu pentru a-i ierarhiza i clasifica. 

Având la dispozi ie diferitele metode de evaluare, tradi ionale sau moderne, cadrul didactic 
organizeaz  ac iunea de evaluare, aceasta fiind orientat  c tre anumite obiective i urm re te m surarea 
performan elor, a capacita ilor i abilita ilor copiilor în vederea lu rii de decizii. Evaluarea, cu multiplele 
sale implica ii pedagogice, psihologice i sociale, este un proces complex care se extinde în afara grani elor 
stabilite de curriculum, de actul în sine al m sur rii. 

În concluzie, important este ca fiecare cadru didactic s  cunoasc  fiecare dintre modalit ile de 
evaluare i s  le utilizeze adecvat în activitatea instructiv-educativ , pentru c  aceste instrumente 
educa ionale devin o fereastr  spre mintea copiilor i o cale de în elegere a întregului proces educa ional. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
Tipuri de evaluare tradi ional  

 

Liceul Teoretic ,,Samuil Micu’’ S rma u 
Prof. înv. primar Tokes Emilia – Emanuela 

 
 
 
Evaluarea reprezint , al turi de predare i înv are, o component  a procesului de înv mânt, 

deoarece orice act educa ional implic  în mod direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea.  
Semnifica ia cuprinz toare a evalu rii este aceea de act psihopedagogic coplex de stabilire a 

relevan ei i a valorii unor presta ii, performan e, comportamente, procese prin raportarea acestora la un 
sistem de indicatori de performan . Evaluarea este considerat  ca fiind o activitate complex , etapizat , 
desf urat  în timp, cu caracter dinamic i flexibil, orientat  de scopuri i obiective bine definite. 

La nivel de macrosistem, evaluarea reprezint  un subsistem al procesului de înv mânt prin care se 
m soar  i se apreciaz  eficien a acestuia. La acest nivel , evaluarea î i exercit  func ia de feed-back global, 
sistemic i furnizeaz  informa ii utile pentru stabilirea eficien ei procesului de înv mânt i pentru 
fundamentarea deciziilor de politic  educa ional . 

La nivel micro, al activit ilor instructiv- educative, evaluarea are ca scop cunoa terea randamentului 
colar, respectiv raportul dintre performan ele realizate i demonstrate de elevi i performan ele anticipate 

de cadrul didactic. La acest nivel evaluarea i autoevaluarea î i exercit  func ia de feed-back secven ional, 
oferind informa ii necesare în realizarea procesului de reglare i ameliorare a demersului didactic. 

Scopul major al evalu rii didactice îl reprezint  sus inerea i sprijinirea activit ii de înv are a 
elevilor, a progresiei înv rii i cunoa terii realizate de ace tia. Ca act didactic complex, evaluarea 
didactic  vizeaz  cunoa terea efectelor ac iunilor desf urate i a informa iilor ob inute, aceste ac iuni pot 
fi ameliorate în timp. În acest caz, evaluatorul î i propune s  ob in  informa ii referitoare la o serie de 
aspecte, în condi iile valorific rii anumitor resurse ale activit ii didactice i vizeaz  urmatoarele aspecte: 
ob inerea de informa ii despre presta ia elevilor, ob inerea de informa ii despre presta ia cadrului didactic, 
ob inerea de informa ii despre programul educativ i despre curriculum-ul educa ional, adaptarea de decizii 
referitoare la viitoarele demersuri educa ionala. 

Se poate afirma c  evaluarea este un proces, o activitate complex , etapizat , desf urat  în timp, 
având un caracter dinamic i flexibil, arientat  de scopuri i obictive bine definite i delimitate.  

 
Scopul evalu rii didactice a suferit o serie de modific ri, ceea ce adezvoltat noi teorii în practica 

evalu rii didactice: 
 
1. Orice ac iune sau secven  instructiv-educativ  presupune o bun  func ionare a celor trei func ii 

fundamentale ale procesului de înv mânt (predarea, înv area i evaluarea). 
2. Rezultatele a teptate se prefigureaz  în etapa de proiectare a activit ii didactice, evaluarea fiind 

privit  ca parte integrant  a procesului de predare- înv are, iar desf urarea acestui proces vizeaz  
finalitatea conturat  prin proiectarea evalu rii. 

3. Evaluarea se realizeaz  în intersul ambilor parteneri ai procesului instructiv-educativ- elev i 
proces, sprijinindu-le constant i sistemic eforturile.  

4. Actul evaluativ trebuie considerat drept un parteneriat între elev ca evaluat i profesor ca evaluator, 
în vederea atingerii obiectivelor educa ionale , a performan elor vizate. 

5. Evaluarea presupune formarea unei imagini reale i obiective a celui evaluat, eviden iindu-se 
aspectele pozitive ale întregului proces de înv are i formare , stabilindu-se aspectele negative care pot 
interveni în procesul înv are i formare(lacunele, confuziile, gre elile). 

708



6. În sprijinul înv rii se recomand  practicarea unei evalu ri formative, care s  asigure fiec rui 
individ informa ii în leg tur  cu evolu ia înv rii i oportunitatea de a- i monitoriza propriul proces de 
înv are. 

7. Se recomand  ca evaluarea formativ  s  fie continu , sistemic  i analitic , pentru a-i putea oferi 
evaluatorului informa ii concrete în leg tur  cu nivelul de atingere a obiectivelor educa ionale, cu 
dificult ile de înv are ale elevilor. 

8. O evaluare didactic  eficient  îl transform  pe evaluat în evaluator al propriilor sale ac iuni, astfel 
c  evaluarea formativ  devine formatoare. 

9. Evaluarea trebuie s  fie astfel proiectat  i realizat  încât s -i stimuleze i s  îi motiveze pe evalua i 
s  înve e, cotribuind astfel la o bun  monitorizare în evolu ia de înv are. 

10. Evaluarea trebuie considerat  nu ca un punct final sau un moment de bilan , ci ca o verig  
necesar  i util  în procesul de înv mânt, asigurându-se astfel elementele de feed-back formativ i 
sumativ, sugerând modalit i pertinente de reglare a demersului didactic. 

 
În func ie de diferite criterii pedagogice, evaluarea se poate clasifica astfel: 
 
a) Dup  criteriul obiectivit ii i al gradului de certitudine oferit, distingem evaluarea empiric , 

evaluarea obiectiv  . 
b) Dup  criteriul ponderii obiectivelor educa ionale vizate, distingem evaluarea normativ , evaluarea 

criterial , evaluarea punctual . 
c) Criteriul sferei de extindere a con inutului evaluat delimiteaz  urm toarele tipuri de evaluare. 

Evaluarea programelor educative, evaluarea unor sisteme de activit i instructiv-educative, evaluarea unei 
unit i de înv are,evaluarea unei activit i instructiv-educative, evaluarea unei secven e de înv are. 

d) Criteriul sferei de reprezentare social . Evaluarea sistemului de înv mânt, evaluarea institu iilor 
de înv mânt, evaluarea procesului de înv mânt, evaluarea colectivelor didactice, evaluarea elevilor. 

e) Criteriul scopului principal urm rit conduce la urm toarele categorii. Evaluarea cu scop de 
informare, evaluarea cu scop de dezvoltare, evaluare cu scop de proiectare. 

f) Criteriul obiectivului evalu rii distinge urm toarele tipuri. Evaluare individual , evaluare par ial , 
evaluare global . 

g) Criteriul dimensiunii temporale a ac iunii evaluative. Evaluare ini ial , evaluare continu , evaluare 
sumativ .           

Plecând de la aceste aspecte, putem afirma c  evaluarea este o activitate complex , etapizat , 
desf urat  în timp care permite monitorizarea i verificarea stadiului atins în înv are i cunoa tere, în 
perfec ionarea procesului curricular, în corectarea gre elilor i înl turarea disfunc iilor, în stimularea i 
promovarea autocunoa terii i autoevalu rii.               

 
 
Bibliografie: 
 
B. Mu ata, J. Dana, Teoria i metodologia  instruirii. Teoria i metodologia evalu rii. Edi ia a II-a, 

rev. – Pite ti, Paralela 45, 2007.                                                                                       
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Metode de evaluare în înv mântul pre colar. 

Prof. Înv. Pre : Tolnai Kinga 
G. P. P. NR. 30 

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

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

 
# Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor. 
# Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse. 
# M surarea rezultatelor aplic rii programei. 
# Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de preg tire a 
pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita 
activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                     

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posibilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

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

„Ciorchinele” este o metod  didactic , utilizat  în grup, care const  în eviden ierea de c tre elevi a 
leg turilor dintre idei, pe baza g sirii altor sensuri ale acestora i a relev rii unor noi asocia ii. Metod  de 
brainstorming neliniar , av nd rolul de a facilita con tientizarea rela iilor dintre elementele înv ate, aceasta 
este în acela i timp util  în schematizarea informa iei. 
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Anotimpurile (evaluare) 

 Brainstorming-ul este o tehnic  de grup care ajut  la generarea de idei i la stimularea gândirii 
creative. El este folositor pentru a dezvolta noi moduri de a privi lucrurile. Statisticile spun c  prin 
Brainstorming se emit de 1,7 ori mai multe idei decât individual. Dintre ideile emise, circa 20% sunt direct 
aplicabile. Dintre ele, o cincime sunt de o real  valoare.  

 
Proiectul: Vântul 

Diagrama Venn: are scopul de a sintetiza sau de a restructura ideile extrase dintr-o povestire. Poate 
fi aplicat  în jocurile didactice, povestiri, convorbiri, cât i în cadrul observ rilor.Diagrama Venn presupune 
studierea a dou  aspecte/ cazuri prin compara ie. Metoda necesit  ca material didactic dou  cercuri par ial 
suprapuse.  

În partea liber  a cercului din stânga se trec elementele specifice primului subiect/ obiect/ fenomen, 
în partea liber  a cercului din dreapta elementele specifice celui de-al doilea subiect/ obiect/ fenomen, iar 
acolo unde se suprapun cele dou  cercuri se trec asem n rile dintre cele dou  cazuri. În cazul pre colarilor, 
se folosesc imagini. 

 

Bibliografie: 

 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, EDP.; 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tiin ific; 
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit  - Ia i, Polirom, 2006. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Profesor Toma Alexandrina Liliana                                                       
Liceul Teoretic Petru Maior Gherla 

 
În abunden a informa ional  cu care societatea actual  se confrunt , sistemul educa ional are dificilul 

rol de a forma personalit i care s  tie s  discearn  informa ia pre ioas  de cea excedentar , de a extrage 
esen ialul din general.       

Cunoa terea trebuie s  fie func ional , util ; înve i nu doar pentru „a ti” i a stoca o serie de 
informa ii din diferite domenii, pentru a demonstra c t de „educat e ti”, ci, înve i pentru „a face”, pentru „a 
folosi” ceea ce ti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul t u i al celorlal i.     

Calitatea actului didactic se m soar  prin eficien a transmiterii si însu irii cuno tin elor, prin eficien a  
form rii priceperilor i deprinderilor, a personalit ii elevilor. Reu ita demersului depinde de îmbinarea 
strategiilor didactice clasice cu cele moderne conform principiului complementarit ii.  

Înv mântul modern presupune perfec ionare,adaptare la schimb ri, imbun t ire continu  a 
activit ii, mai ales prin formare continu  care s   fac  fa  tendin elor de modernizare a înv mântului 
deoarece volumul informa iilor se îmbog e te mereu, teoria i practica progreseaz  i înv mântul are noi 
obiective de îndeplinit,   

Evaluarea  este o form  a m sur rii aplicabil  fenomenelor calitative, dar de deosebe te de aceasta 
prin faptul c  rela iile  dintre obiectul m sur rii i sistemul de m surare este mijlocit  de semnifica ii.  

Între evaluare i verificare exist  rela ii de corelare deoarece  aceasta din urma  cuprinde activit i, 
metode, tehnici, procedee prin care se determin  nivelul i calitatea presta iilor colare  i este o parte 
integrant  a evalu rii prin aceea ca produce informa ii corecte i obiective pe baza c rora  se m soar  i se 
acord  note.      

Sensurile eficien ei în evaluarea pedagogic  sunt urm toarele: este un raport între rezultatele ob inute 
de elevi i obiectivele procesului de înv mânt, este determinat  de gradul în care  rezultatele ob inute în 
procesul de înv mânt sunt confirmate de evolu iile urm toare, reprezint  calitatea actului pedagogic de a 
minimiza consumul de resurse i de a maximiza satisfacerea nevoilor de educa ie.    

Valorizarea, ca atitudine proprie subiectului uman se manifest  prin receptarea, ierarhizarea, 
promovarea unui sistem de valori morale, tiin ifice, artistice, religioase i este implicat  în evaluare atunci 
când profesorul î i evalueaz  elevii dar i când acesta este evaluat de elevi, în baza unei sc ri de valori.   

Evaluarea este privit  ca un proces unitar realizat pe trei niveluri: ca parte a metodologiei didactice, 
în aprecierea nivelului de preg tire a elevilor i factorilor ce determina acest nivel (randament colar) i în 
evaluarea eficien ei înv mântului în ansamblul s u.   

Evaluarea implic  trei componente interdependente: 

Controlul (verificarea) – este componenta evalu rii de constatare de c tre profesor a volumului i 
calit ii cuno tin elor teoretice i practice dobândite de elev;    

Aprecierea – este componenta evalu rii care asigur  estimarea (eviden ierea) valorii, nivelului i 
performan elor dobândite de elev;        

712



Notarea – este componenta evalu rii care realizeaz  m surarea i validarea rezultatelor preg tirii 
elevilor, în urma controlului i aprecierii, care se obiectiveaz  prin anumite semne conven ionale, numite 
note. Nota reprezint  un indicator sintetic, cantitativ i calitativ al performan elor ob inute de elevi ca 
urmare a preg tirii lor.   

Important este ca evaluarea s  nu se rezume doar la un simplu act de verificare a cuno tin elor i de 
notare, ci s  includ  analiza fiec rei secven e de munc , cu relevarea aspectelor izbutite, dar i a punctelor 
critice, care s  conduc  la adoptarea m surilor adecvate de ameliorare a programului.Finalit ile evalu rii 
sunt determinate de multitudinea de func ii îndeplinite de aceasta in sistemul si procesul  de invatamant si 
anume:  educativa, de control, de selec ie si clasificare, sociala, didactica, diagnostica, prognostica, 
cibernetica, de feed-back.  Ca urmare, avem finalit i sociale, care deriv  din func iile social-economice ale 
înv mântului i finalit i pegagogice, care exprim  eficien a pedagogic  a înv mântului.    

În practic  se utilizeaz    urm toarele tipuri de evaluare:  evaluare ini ial   care are rolul de a estima 
condi iile, nivelul ini ial,  în proiectarea sistemului de înv mânt sau nivelul capacit ii elevilor la începutul 
unui ciclu superior; evaluare de progres care se desfa oar  pe parcursul procesului de înv mânt, este 
dinamic , instrumental , îndepline te func ia de feed-back, realizeaz  ameliorarea procesului de 
înv mânt, este orientat  spre realizarea unor  obiective educative; evaluare final  care se realizeaz  la 
sfâr itul procesului de înv mânt având  func ia principal  de a analiza modul de realizare a unei programe 
colare în ansamblul s u, mai îndepline te i func ii social-economice, de control, de feed-back global.  

Calitatea i relevan a evalu rii nu se poate realiza f r  a se stabili obiectivele opera ionale, clar,  i 
riguros corelate cu finalit ile posibile ale procesului de înv mânt. Totodat  devine sursa de obiective 
indicând gradul în care au fost realizate i cât de corect au fost stabilite.  

Problema evalu rii depaseste grani ele scolii, prin abordarea acesteia în familie, în cadrul grupului  
de prieteni, la locul de munc , în institu ii, a diferitelor teme legate de evaluarea colar  i anume 
corectitudinea not rii, valoarea examenelor, criteriile de apreciere, metodele de notare, erorile de notare i 
cauzele acestora. 

Necesitatea utiliz rii unor strategii moderne de evaluare, s-a impus odat  cu evolu ia strategiilor de 
predare înv are, care presupun folosirea unor metode active, moderne de asimilare a noilor con inuturi. 
  

Se pot utiliza astfel strategii de evaluare bazate pe verificarea oral  (conversa ia euristic , sinectica, 
expunerea liber  sau dup  plan); strategii de evaluare bazate pe verificarea scris  (lucr ri scrise de verificare 
curent , de sintez , teste); strategii de evaluare prin metode de cercetare pedagogic  (observa ia, 
protocolul); analiza  produselor activit ii elevilor(proiect, portofoliu, eseu); strategii de evaluare bazate pe 
metodele gândirii critice (algoritmizarea, ciorchinele, cubul, metoda tiu-vreau s  tiu-am înv at, 
mozaicul). 
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FI ELE DE EVALUARE                                                               
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Profesor înv mânt pre colar, Toma Carmen-Cristina                                      
Liceul Tehnologic Todireni, Boto ani 

 
 

Cu ajutorul fi elor de evaluare, pre colarul î i formeaz  priceperi i deprinderi practice, înva  s  
descopere i s  g seasc  o solu ie. Descoperind i rezolvând sarcina primit , copilul î i afl  în acela i timp 
propriile disponibilit i. Munca cu fi ele matematice este un mijloc pl cut i interesant de verificare a 
cuno tin elor. Prin rezolvarea sarcinilor de înv are de pe fi e, copiii se obi nuiesc cu munca i gândirea 
independent . Copilul prime te noi informa ii chiar prin sarcinile de lucru, ca i prin rezolvarea lor, dar îl 
determin  la o organizare i prelucrare proprie. 

Pre colaritatea este apreciat  tot mai mult ca „vârsta ce cuprinde cea mai important  experien  
educa ional ” din via a unei persoane, pe parcursul ei înregistr m ritmurile cele mai intense, evidente pentru 
etapele ulterioare ale dezvolt rii sale. 

Eficien a muncii independente este asigurat  de respectarea particularit ilor de vârst  i individuale 
ale pre colarilor în trasarea sarcinilor de munc . Pentru ca fi ele matematice de evaluare folosite s  duc  la 
ob inerea unor rezultate bune, a teptate, am inut cont de anumite cerin e:cunoa terea particularit ilor 
individuale ale copiilor, organizarea, îndrumarea, controlul i dirijarea corect  din punct de vedere metodic 
a muncii independente a pre colarilor, echilibrarea sistemului de sarcini date i formarea deprinderii de 
înv are prin activitate proprie, preg tirea muncii independente prin comunicarea obiectivelor i 
familiarizarea cu sarcinile date. 

Munca independent  la nivelul pre colarilor se manifest  în primul rând în priceperea de a gândi în 
mod independent, în capacitatea de a se orienta într-o problem  nou  i de a g si o cale de rezolvare a 
problemei ap rute. S-a constatat c  una din cauzele insuccesului în înv mântul primar îl reprezint  lipsa 
unor deprinderi de activitate independent . De aceea este necesar  folosirea fi elor de munc  independent  
înc  din gr dini , considerându-se c  este una din cele mai active i eficiente metode care contribuie la 
dezvoltarea intelectual  a copiilor. Prin activitatea independent , fiecare copil dobânde te cuno tin e noi i 
î i cultiv  spiritul de r spundere fa  de sarcinile încredin ate. 

inând cont de faptul c  fi ele matematice constituie un mijloc important de stimulare a 
independen ei i creativit ii copiilor, folosirea acestora în diferite momente ale activit ilor matematice 
contribuie la: actualizarea i l rgirea cuno tin elor despre mul imi, facilitarea în elegerii no iunii de num r 
natural i a numerelor naturale pân  la 10, identificarea no iunilor geometrice, fixarea reprezent rilor 
dimensionale i spa iale, identificarea ordinii ac iunilor într-o serie de ilustra ii, dezvoltarea independen ei,a 
creativit ii, a ini iativei, dobândirea încrederii în sine. 

Munca cu fi ele se poate introduce începând cu grupa mica. La grupa mare se aplic  în mod deosebit 
deoarece se pot folosi, în fiecare etap  a activit ii. Metodologia folosirii fi elor implic  mai multe opera ii 
pe care trebuie s  le efectu m pentru a ob ine rezultatul dorit i anume: alc tuirea fi elor, clasificarea fi elor, 
alegerea fi elor potrivite pentru anumi i copii, prezentarea fi elor copiilor i intuirea lor de c tre ace tia, 
transmiterea sarcinii pe care o au de rezolvat, munca pre colarului cu fi a, controlul acestei munci. 

La alc tuirea fi elor, inem cont de experien a individual  a copiilor precum i de con inutul 
programei. Am folosit fi ele matematice nu numai ca mijloc de verificare a cuno tin elor dar i ca mijloc 
de consolidare, fixare i completare. 

Fi a matematic , în cadrul tuturor tipurilor de activit i matematice, are dou  scopuri importante: 
copiii s  înceap  s  înve e corect no iunile de matematic  modern , i s  permit  fiec ruia dintre ei s  capete 
experien  proprie în ceea ce realizeaz . 
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Lucrând cu fi ele, copiii, în felul lor, se joac  cu desenele, cu figurile – jucându-se, ei observ , 
sesizeaz , descoper  rela iile din interiorul no iunilor i dintre acestea, compar , clasific , gândesc.  

Lucrul pe fiecare fi  trebuie precedat de activit i cu obiecte concrete, se discut  cu copiii ce 
reprezint  fiecare desen (lecturarea fi elor), apoi se trece la rezolvarea ei, numai dup  ce ne-am asigurat c  
în eleg sarcinile propuse. La vârsta pre colar , o pondere mare o are gândirea concret  i este posibil  i 
necesar  trecerea de la acest fel de gândire spre o gândire abstract -logic . 

Reu ita oric rei lec ii se poate citi în ochii micului colar. Bucuria, pl cerea i rapiditatea cu care 
acesta rezolv  exerci iile i problemele trezesc în el dorin a de a face mai mult. Dac  la sfâr itul lec iei de 
matematic  putem observa pe chipurile elevilor aceste tr iri, cu siguran  c  lec ia i-a atins scopul, iar 
dasc lul se poate considera un cadru didactic împlinit, cu satisfac ia muncii bine f cute. De aceea, evaluarea 
vizeaz  i educatorul, nu numai educatul. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR TOMA IULIANA 
COALA GIMNAZIAL  C TEASCA, CIRE U 

 
 
Îndep rtarea de no iunea de evaluare ca document Word, adic  de la înlocuirea  unei buc i de hârtie 

cu un document electronic  i folosirea tehnologiei pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are 
este o provocare..  

Experien a mea spune c  le place înv area i evaluarea bazat  pe utilizarea tehnologiei. Creativitatea 
manifestat  este uluitoare. 

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

 
S  enumer m câteva: 
 

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

Chestionare i quiz-uri.Mereu este nevoie de o verificare a informa iilor predate. Evaluarea sub form  
de chestionare sau quiz-uri sunt metode bune i interactive de evaluare la fiecare sfâr it de or . Pe internet 
exist  o mul ime de platforme care î i permit s  evaluezi gradul de cuno tin e r mase în urma informa iilor 
predate. 

Aceste metode ofer  un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece fa  de evaluarea 
tradi ional  de la fiecare sfâr it de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la or , respectivele 
metode ofer  posibilitate de a intra mai în detaliu în cuno tin ele asimilate pe parcursul orei, precum i 
posibilitatea de a- i autoevalua tehnica de predare, deoarece dac  mai majoritatea elevilor au însu it corect 
informa iile predate, atunci e clar c  profesorul face aproximativ tot ce trebuie. 

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

Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
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Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund . Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar 
creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri 
ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

Indiferent de unde se desf oar  procesul de evaluare, acesta trebuie s  fie centrate pe nevoile elevilor, 
s  r spund  diferitelor nevoi de înv are a elevilor, deoarece nu to i elevii înva  în acela i ritm.  

Dac  materialele didactice vor fi structurate în a a fel încât s  plaseze copilul pe primul loc, atunci 
acesta vor participa la activit ile colii cu pl cere. 

 
 

Webografie: quizizz.com/wordwall.net/roquizlet.com/ 
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Evaluarea online -                                                                      
Metode, tehnici i strategii de evaluare 

Prof. Toma Liliana,                                                                     
coala Gimnazial  Pitulicea, Glodeanu S rat, Buz u 

 

 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministrul Educa iei Na ionale i de Inspectoratele colare. 

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

Prin intermediul platformelor i aplica iilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
sau asincron. 

Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele lor în 
timp ce cu ajutorul instrumentelor sincrone se poate face o evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor 
pentru a remedia imediat sau se poate motiva elevul care are o toleran  mic  la stresul provocat de 
a teptarea notei. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

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

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creeaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Hot Potatoes. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creeaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross 
(creeaz  cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creeaz  exerci ii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (creeaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz (creeaz  exerci ii bazate 
pe întreb ri). Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile 
Hot Potatoes într-o singur  unitate. 

Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate cum ar fi: 
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– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

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

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

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

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

 Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 

Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 
doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; formare i 
dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în cadrul procesului educa ional; înv are unii de la 
al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei 
chiar dac  au acela i tip de test, etc. 

 Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 
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EVALUAREA ONLINE LA GR DINI  

PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: TOMELE VOICHI A - ALINA                  
G. P. P. NR. 1 CUR ELE                                                              

( COALA GIMNAZIAL  NR. 1 CUR ELE), BIHOR 

 
Situa ia actual  provocat  de virusul COVID – 19 a impus continuarea demersului educativ în mediile 

online. Situa ia nou , neprev zut  la începutul anului colar 2019 – 2020, a condus la transpunerea 
interven iei didactice din mediul deschis, prietenos i generos al gr dini ei, în mediul virtual, în care 
interac iunea este limitat  atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv.  

Speciali tii din educa ia timpurie i pediatrie afirm  c , în perioada copil riei, expunerea prelungit  
la stimulii vizuali ai ecranelor (televizor, telefon, calculator) are consecin e negative asupra dezvolt rii 
armonioase a copiilor. Timpul petrecut în fa a ecranelor vitrege te copilul de al i stimuli mult mai 
importan i, cum ar fi interac iunea social , satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativit ii, etc. 

Marea provocare a organiz rii i desf ur rii înv mântului on-line la vârsta pre colar  este 
identificarea unor mijloace de înv are i evaluare adecvate situa iei, dar, cel mai important, adecvate 
vârstei. La aceast  vârst , copiii au nevoie de asisten a adultului (citirea mesajelor scrise, descrierea 
activit ilor, supravegherea utiliz rii dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare activit ilor, etc).  

În acest sens, educatoarea: 

- elaboreaz  resurse educa ionale care vor fi folosite în activitatea cu copiii, cum ar fi: prezent ri PPT 
ale unor experimente, descrierea în scris a unor jocuri, înregistr ri audio sau audio-video cu descrierea unor 
activit i practice sau experimente, pove ti citite copiilor, etc.; 

- elaboreaz  o planificare s pt mânal  - instrumentul va asigura continuitatea activit ii suport pentru 
înv area on-line; 

- ofer  i colecteaz  feed-back de la p rin i i copii privind activitatea desf urat , cu scopul 
amelior rii mijloacelor i a modalit ilor de comunicare; 

- colecteaz  unele produse finale realizate în activitatea cu copiii cum ar fi: fotografii ale desenelelor, 
picturilor, colajelor, etc. realizate de copii, scurte înregistr ri audio sau audio-video ale copiilor, fotografii 
cu copiii desf urând activit ile propuse (în cazul în care le primesc de la p rin i) în scopul urm ririi 
progresului individual, acestea reprezentând evaluarea online; 

- men in leg tura cu copiii pre colari din grupele pe care le conduc, precum i cu p rin ii acestora, 
telefonic sau prin alte mijloace, respectiv e-mail sau diferite platforme i aplica ii (Kinderpedia, WhatsApp, 
Google Meet, Zoom, Skype, etc). 

- colaboreaz  cu p rin ii i îi informeaz  asupra modalit ilor de organizare a activit ilor suport 
pentru înv area online, identificând mijloacele comune de comunicare; 
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- selecteaz  resurse educa ionale online disponibile pe diferite platfome, site-uri, pe care le pot folosi 
în activitatea cu copiii, cum ar fi: filme didactice, jocuri înso ite de prezentare video sau prezentare scris , 
descrierea unor activit i. 

Din feed-back-ul primit din partea p rin ior i a copiilor, educatoarea poate aprecia i evalua modul 
în care pre colarii au lucrat, i-au însu it cuno tin ele i au înregistrat progres i performan . 
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Evaluarea între traditional i on-line 

Prof. Tomici Corina,                                                                    
Colegiul Na ional B n ean, Timi oara, Matematic  

 

 

Evaluarea on-line ofer  elevului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a 
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire 
(programe de recuperare).                        

Evaluarea on-line  nu î i propune aprecierea performan elor globale ale elevilor i nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomand  raportarea la bareme de evaluare / apreciere.  

ansa atingerii scopului evalu rii on-line este cu atât mai mare cu cât noi, profesorii, reu im s -i 
determin m pe elevi s  fie receptivi i s  în eleag  importan a evalu rii colare, tratând cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cuno tin elor i confruntare cu situa ii noi de înv are, 
care trezesc motiva ia cunoa terii i ambi ia solu ion rii corecte a problemelor enun ate.. 

Pentru ca evaluarea on-line s  fie urmat  de rezultatele scontate,e nevoie s  se in  seama de 
urm toarele: 

 tratarea diferen iat  a elevilor; 
 selec ia riguroas  a con inutului înv arii; 
 utilizarea a acelor metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile 

intelectuale,care asigur  înv area activ  i formativ ; 

 SCOPUL URMARIT în evaluarea on-line: 

 identificarea nivelul achizi iilor on-line ale elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i 
abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat urm toare; 

 “este indispensabil  pentru a stabili dac  subiec ii dispun de pregatirea necesare cre rii de premise 
favorabile unei noi înv ri” (Ioan Cerghit, 2002). 

 PRINCIPIUL TEMPORALITATII în evaluarea on-line: 
 se efectueaz  la începutul unui program de instruire (ciclu de înv mânt, an colar, semestru, 

începutul unui capitol i chiar al unei lec ii). 
 

 OBIECTUL EVALUARII on-line este interesat  de “acele cuno tin e i capacit i care reprezint  
premise pentru asimilarea noilor con inuturi i formarea altor competen e” (I. T. Radu), premise “cognitive 
i atitudinale” capacit i, interese, motiva ii), necesare integr rii în activitatea urm toare. 

 
 FUNCTII INDEPLINITE 

 func ie diagnostic ; 
 func ie prognostic . 

 MODALITATI DE REALIZARE 

 harta conceptual ; 
 investiga ia; 
 chestionarul; 
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 testele  

 AVANTAJELE EVALUARII on-line : ofer  profesorului cât i elevului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exact  a situa iei existente (poten ialul de înv are al elevilor, lacunele ce trebuiesc 
completate i remediate) i a formula cerin ele urm toare; pe baza informa iilor evalu rii on-line se 
planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual a unor programe de recuperare. 

Iat  5 motive pentru care e-learningul poate deveni un real ajutor în completarea procesului de 
preg tire pentru examene importante: 

 
1. Orar flexibil, acces în timp real. Atunci când înva  la coal  elevul trebuie s  se adapteze unui 

anume orar. Uneori se întâmpl  ca acesta s  nu corespund  cu bioritmul s u natural. Resursele online îi pot 
permite s  î i fac  un orar în acord cu nevoile sale.  Mai mult, poate accesa informa iile oriunde s-ar afla. 
Un exemplu în acest sens este Examenultau.ro care poate fi accesat 24h/7 de pe laptop, tablet  i 
smartphone. 

2. Libertatea de a gre i. S  recunoa tem, înv area presupune i gre eli i nim nui nu-i place s  
gre easc  de fa  cu to i colegii. Mai ales adolescen ilor din ziua de azi. Uneori se vor inhiba s  ofere 
r spunsuri din cauza temerii de a nu se face de râs în fa a colegilor. Pe platformele online aceast  team  
dispare. Elevul se poate testa de câte ori este necesar, indiferent de gre elile ini iale, pân  când este sigur 
c  a acoperit lacunele. 

3. nv are personalizat . Pentru un profesor este imposibil la clas  s  se ocupe de fiecare elev în 
parte. n mediul online fiecare î i poate personaliza înv area în func ie de nevoile pe care le are. De 
exemplu, pe ExamenulTau.ro elevii pot înv a sistematic (cu aprofundare pe materie) sau rapid (centrat pe 
no iunile pe care le tii deja). 

4. Dinamism i interactivitate. Spre deosebire de înv area clasic , metodele interactive din mediul 
online sunt variate, deseori mai apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obi nui i i îi ajut  s  re in  
mai u or informa iile explorând atât memoria vizual , cât i pe cea auditiv . Foarte important este i c  
resursele sunt întotdeauna la îndemân . ExamenulTau.ro le pune elevilor la dispozi ie imagini, filme de 
predare, plan e recapitulative i o mul ime de teste interactive. 

5. Optimizarea timpului. La clas  o no iune mai grea poate fi predat  timp de 3 zile, adic  150 de de 
minute pe s pt mân . Acest timp poate fi suficient pentru un elev, dar poate este prea scurt sau mult prea 
lung pentru altul. n func ie de ritmul propriu de a în elege no iunile din program , în mediul online ei pot 
înv a o no iune nou  în 50-60 de minute sau pot avea ansa de a insista mai mult asupra ei, pentru a nu 
trece mai departe cu goluri. Platforma ExamenulTau.ro le ofer  ansa de a parcurge în ritmul propriu 
capitolele de con inut. Acestea includ toat  materia de studiu pentru Evaluarea Na ional  de clasa a VIII-a. 
Testele personalizate ajut  la fixarea no iunilor. 

 

  DEZAVANTAJELE EVALUARII on-line: 

 nu permite o apreciere global  a performan elor elevului i nici realizarea une ierarhii; 
 nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 elevii se pot inspira din diverse surse la evaluarea online 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 

Evaluarea online nu î i propune aprecierea performan elor globale ale elevilor i nici ierarhizarea lor. 
 

BIBLIOGRAFIE: 

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

Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 2000. 
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Instrument de evaluare interdisciplinar                                                    
folosit în Alternativa educa ional  Planul Jena                                              

la Gr dini a cu Program Normal ”Orizont” 
 

Profesor înv mânt pre colar TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA 
RM. S RAT, BUZ U 

 
                                                         
 

FI  DE EVALUARE INTERDISCIPLINAR  SEMESTRIAL                                               
 

Prenume: 
Nivel II 
Obiective opera ionale: 
 S  identifice elemente specifice unui anotimp; 
 S  plaseze o ac iune în momentul zilei în care se def oar  ; 
 S  realizeze o ax  temporal  a unei succesiuni de evenimente; 
 S  constituie o intersec ie a dou  mul imi; 
 S  ordoneze elementele unei mul imi dup  grosime; 
 S  reprezinte grafic o propozi ie formulat  pe baza unei imagini care sugereaz  o ac iune; 
 S  execute dup  dictare o succesiune de semne grafice; 
 S  realizeze un desen/ pictur  /colaj cu tem  aleas ; 
 S  realizeze un tablou cu dubl  intrare; 

1.Deseneaz  o bulin  galben  sub 
imaginea în care este toamn  i o bulin  
albastr  sub cea în care este iarn ; 

 
 
 
 
 

 
2.În ce moment al zilei? Deseneaz  un 
soare pentru ac iunea care se întâmpl  
ziua i o stelu  pentru imaginea care se 
întâmpl   noaptea. 

 
 
 
 
 

 
 

3. Lipe te pe axa timpului imaginile în 
ordinea succesiunii  evenimentelor 
 

 
 
 

4. Deseneaz  în spa iul al turat o 
mul ime de obiecte , ordonându-le de la 
cel mai sub ire pân  la cel mai gros. 

 

5. Scrie: linie vertical , linie orizontal , 
linie oblic , oval, semnul plus, baston 
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6.Alege  imagine. Lipe te-o în spa iul 
dat; formuleaz  o propozi ie i ” scrie-
o”( reprezint-o grafic). 

 

 
IMAGINI NECESARE: 
 

 

   

                                             
 
7.Tabel cu dubl  intrare 
 

    
 
8. Desen liber 
 
TEMA 
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Instrumente netradi ionale de evaluare online 
 
 

Institutor Tomu  Marcela Claudia 
coala Gimnazial  ,,Mihai Eminescu,, Alba Iulia 

 
 
 
 

Evaluarea este necesar  în înv area elevilor. De i în ultimii ani concep ia acestei metode s-a 
schimbat, este înc  o dovad  important  în performan a elevilor. În educa ia online, evaluarea poate utiliza 
instrumente netradi ionale în procesul de predare. 

 
Instrumentele pe care profesorul le folose te în procesul de evaluare îi permit s  ob in  date referitoare 

la elev, care pot fi informa ii cantitative i calitative. 
 
Aceste informa ii sunt organizate în 3 activit i principale:  
1) dobândirea con inutului conceptual,  
2) st pânirea con inutului procedural   
3) dezvoltarea con inutului atitudinal i valoric.  
 
Prin intermediul instrumentelor de evaluare, ajungem la asigurarea unei construc ii permanente a 

înv rii. 
Re ine i c  instrumentele de evaluare pe care le utiliza i, tradi ionale sau nu, trebuie s  v  asigura i 

c : 
1) sunt fiabile i valabile, atunci când se evalueaz  con inutul care a fost predat 
2) sunt obiective, adic  fidele a ceea ce se a teapt  s  fie evaluat c  înv are 
3) sunt autentice, trebuie s  evalueze "situa iile reale" pe care elevii le vor întâlni în domeniul muncii. 
Dac  alege i s  utiliza i instrumente netradi ionale pentru evaluare, un avantaj al utiliz rii acestora 

este c  acestea încurajeaz  cre terea elevului, fiind atât profesor, cât i student, "constructori parteneri de 
înv are".  

 
Iat  câteva instrumente netradi ionale pe care le pute i utiliza: 
  
1. Jurnal de reflec ie: se desf oar  într-o anumit  perioad  de timp i este considerat o alternativ , 

deoarece înregistreaz  fapte care demonstreaz  înv area elevului. 
Jurnalul poate include: observa ii personale, sentimente, opinii de reflec ie asupra unor lecturi sau 

con inut specific, idei principale sau concluzii pe un subiect v zut în curs. Folosind-o, elevii "conecteaz " 
con inutul la experien ele din via a real . 

Lua i în considerare faptul c  elaborarea jurnalului trebuie s  aib  o continuitate i trebuie s  fie util  
pentru persoana care îl scrie. 

Le pute i spune cursan ilor frecven a scrierii lor, lungimea i ce fel de con inut s  includ . Pute i lua 
în considerare chiar i a fi împ rt ite cu colegii dumneavoastr . 

Re ine i s  indica i parametrii de evaluare pe care îi ve i aplica în contribu iile dvs., în acest fel vor fi 
critici fa  de propriile scrieri. 

  
2. Panou de int  a obiectivelor: este un instrument de evaluare sau, în principal, de autoevaluare 

vizual , prin intermediul c ruia elevul devine con tient de înv area s . Acesta poate fi utilizat c  o 
completare a examenelor i permite evaluarea proiectelor i competen elor specifice. 
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Având o reprezentare grafic , rezultatele sale sunt imediate i vizuale. Practic, o int  const  în 
desenarea cercurilor concentrice care variaz  în dimensiune, care sunt împ r ite de linii drepte pentru a crea 
"por iuni". 

Aceste por iuni reprezint  un aspect sau un criteriu specific care trebuie evaluat, iar sec iunile sunt 
completate atunci când se ajunge la rezultat. Atunci când o suprafa  are sec iuni mai umplute, dovad  c  
rezultatul ob inut este mai mare. Cu aceast  reprezentare grafic , rezultatele pot fi comparate în dou  
momente diferite în procesul de înv are: la începutul i la sfâr itul cursului. 

 3. Portofoliu: const  dintr-o colec ie de documente care se bazeaz  pe o selec ie de lucr ri studen e ti, 
atât individual, cât i în grupuri. Portofoliul prezint  diferite con inuturi educa ionale prin care pute i: 
colecta i partaja informa ii, experien e, idei, nevoi i resurse. 

În general, permite un diagnostic care trebuie pus prin dovad  progresului elevului în dezvoltarea 
abilit ilor i competen elor într-o anumit  perioad  de timp. Lua i în considerare faptul c  crearea unui 
portofoliu necesit  timp în integrarea, evaluarea i reflectarea con inutului, precum i organizarea i 
prezentarea informa iilor. Dac  decide i s  utiliza i portofoliul, lua i în considerare: 

– indica i cursan ilor ce v  a tepta i s  afi eze ca con inut 
– s  prezinte criteriile care trebuie îndeplinite în cadrul proiectului i obiectivul proiectului 
– prezenta i criteriile de evaluare 
  
4. Harta conceptual : este o alternativ  pentru evaluarea con inutului. Practic, ele sunt resurse grafice 

prin care sunt reprezentate ierarhic diferite concepte i idei cheie despre un con inut. 
Cu acest instrument, studen ii organizeaz  informa iile primite în timpul cursului i se exercit  în 

procesul de abstractizare a cuno tin elor dobândite. Prin acest instrument, este evident cum un elev 
"împlete te" spontan ideile principale ale colilor gimnaziale. 

Elevii pot folosi diferite instrumente pentru a crea h r i conceptuale. Dac  ave i în vedere utilizarea 
acestui instrument, lua i în considerare stabilirea prealabil  a criteriilor de evaluare pe baza a ceea ce v  
a tepta i ca elevul s  poat  reprezenta i conceptualiza ca si  con inut. Unele criterii pot fi: organizarea 
ierarhic , conceptele, rela iile semantice, originalitatea, printre altele. Pute i lua în considerare chiar i 
exemplele care au fost incluse pe hart . 

 
5. Tabelul competentelor: sunt identificate cu un model de evaluare, de "tip închis" c  tip de scar , 

ceea ce faciliteaz  descrierea criteriilor care trebuie evaluate. Acestea sunt utilizate în principal pentru a 
evalua competen ele i abilit ile dobândite de studen i. Func ia lor principal  const  în prezentarea unor 
indicatori specifici pentru a documenta progresul elevilor. Este similar cu o matrice, unde criteriile de 
evaluare ale unei sarcini sunt indicate pe o ax  i pe sc rile de pe cealalt  ax . 
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ROLUL EVALU RII 
 

prof. Elena - Cristina Torc toru 
coala Gimnazial  „Minerva Alexandrescu” Comuna oimari, Prahova 

 
 
 
 
Conform defini iilor didactice, evaluarea este actul didactic complex, integrat în procesul de înv mânt, 

care pune în eviden  atât cantitatea cuno tin elor dobândite precum i calitatea acestora, oferind solu ii de 
perfec ionare a actului de predare-înv are.  

Evaluarea reprezint  actul didactic ce determin  promovarea sau nepromovarea elevului dintr-o etap  
(an sau ciclu) de înv mânt în altul. 

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

 

Scopul evalu rii este:  

 orientarea activit ilor viitoare;  

 reglarea procesului de predare i înv are;  

 certificarea nivelului de cuno tin e/capacit i; 

 perfec ionarea procesului educativ. 

 

Rolul evalu rii în activitatea didactic  poate fi eviden iat prin faptul c  nu exist  o delimitare clar  între 
predare i evaluare sau între înv are i evaluare. 

Din   perspectiva   elevului,  evaluarea   orienteaz    i   dirijeaz  înv area, formeaz  motiva ia fa  de înv are, 
e un mijloc eficace de asigurare a succesului etc. 

Din perspectiva profesorului, evaluarea este necesar  pentru c  permite culegerea de informa ii, 
sugereaz  c i de perfec ionare a stilului didactic i identific  dificult ile elevilor. 

Evaluarea colar  trebuie s  fie dinamic , centrat  pe procesele mentale ale elevului, s  formeze 
autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  acea reflec ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune.  În  acest  
fel  se  poate  ajunge  la  înv area  asistat   de evaluare. Din perspectiva modern  “a evalua” înseamn  a 
desf ura o activitate care însoe te pas cu pas procesul de predare – înv are. 

Ca atare, evaluarea nu mai este privit  ca o ac iune de “rutin ”, utilizat  numai în scopul “cunoa terii” 
rezultatelor, ci este chemat  s  “sanc ioneze” pozitiv sau negativ, printr-o judecat  de valoare, nivelul atins de 
elevii în preg tirea lor sau s  realizeze o selec ie. 

De asemenea, evaluarea este cea care ofer  informa ii despre calitatea pred rii i a înv rii, realizând 
orientarea i stimularea acestui proces, f cându-l mai productiv.  
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Prin urmare rolul evalu rii este acela de a îndeplinii, în ansamblul activit ilor instructiv-educative, acel 
rol formativ i stimulator. 
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Evaluarea online 

Prof. Tranc  Maria-Cristina 
 

 

Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede c  va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare i adminstrare. 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formative 
ofer  informa ii despre progress i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de 
certificare i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, 
profesorilor, cursurilor sau ale institu iilor.  

Datorit  importan ei evalu rii, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în 
special când este cuprins  într-o sarcin  sau exerci iu autentic de înv are, poate fi de asemenea parte din 
experien a înv rii. 

În ciuda utiliz rii r spândite a computerelor în predare i înv are, utilizarea acestora în ceea ce 
prive te evaluarea a fost limitat . Exist  o tendin  de a asocial evaluarea bazat  pe utilizarea computerului 
cu întreb rile cu alegere multipl , poate din cauz  c  a a s-a utilizat pentru prima oar  tehnologia 
informatic .  

Evaluarea bazat  pe utilizarea computerului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca aceste 
întreb ri cu alegere multipl , ci poate îmbog i experien a elevilor. Principala utilizare a evalu rii online 
poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formative decât sumativ  a elevilor.  

Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de discu ii sau 
exerci iilor online. O alt  utilizare popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a temelor care 
poate simplifica procesul administrativ. Cel mai pu in pre uit  i utilizat  este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajeaz  independen a elevului i îi ajut  pe ace tia s  dezvolte abilit ile 
necesare pentru o înv are autonom  ( i pe tot parcursul vie ii). 

Exist  un num r de beneficia percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
 Monitorizare a r spunsurilor elevilor. 
 Evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 

 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 
Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil  i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online.   

Flexibilitatea poate însemna: 
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 sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate îndurat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerci ii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas , locul de munc  sau orice loc aleg. 
 
 
 
Bibliografie: 
 
ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 
M’hammed&Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational Requirements 
into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
National Council for Curriculum and Assessment (2007), ICT Framework – A structured approach to ICT 
in Curriculum and Assessment, Ireland. 
SQA – Scottish Qualification Authorities, (2003) Guidelines on Online Assessment for Further 
Education, Scotland. 
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Evaluarea tradi ional  în înv mântul primar 

Întocmit de prof. Trandafir Ioana - Andreea 
coala Gimnazial  „Vasile Burlui”, Suceveni, jud. Gala i 

 

 
Evaluarea colar  poate fi considerat  a treia dimensiune a preocup rilor didactice, al turi de predare 

i înv are. Importan a ei este, în afar  de orice îndoial , motivându-se atât prin necesitatea certific rii i 
ierarhiz rii rezultatelor ob inute de elevi, cât i prin rolul ei de feed- back, deopotriv  pentru elev i pentru 
factorii responsabili de proiectarea i de bunul mers al procesului.  

Strategia în evaluarea educa ional  reprezint  conduita responsabil  a evaluatorului în toate aspectele 
i pe întreaga întindere a demersului evaluativ, ca i op iunea pentru cel mai adecvat tip de evaluare 

pedagogic în situa ia instructiv-educativ  dat . Într-un demers evaluativ, foarte important  este perspectiva 
din care acesta este conceput.  

Asigurarea reu itei colare presupune transformarea evalu rii într-un proces continuu, integrat 
organic în structura proceselor de instruire. Aceast  caracteristic  presupune interven ia ei activ  pe tot 
parcursul desf ur rii, pred rii i înv rii. A a cum consider  I. Cerghit, „ continuitatea este asigurat  prin 
admiterea evalu rii în forme, moduri i în diverse momente bine articulate”. 

 
În func ie de momentul în care se realizeaz  evaluarea putem avea: 
 
 evaluare ini ial , care se realizeaz  la începutul unei etape de instruire. Ea î i dovede te 

utilitatea din dou  puncte de vedere: stabilirea cu suficient  exactitate înc  de la început a lacunelor 
existente în preg tirea elevilor i a m surilor ce permit eliminarea acestora i, în al doilea rând, se constituie 
ca punct de reper esen ial pentru asigurarea obiectivit ii i pertinen ei ac iunilor evaluative ulterioare; 

 evaluarea continu  se realizeaz  pe parcursul secven elor de instruire i are drept 
obiectiv, pe de o parte, monitorizarea sistematic  a progresului elevilor, iar pe de alt  parte, repararea 

în timp util a eventualelor disfunc ionalit i survenite în procesul de predare - înv are; 
 evaluarea final /sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui stadiu de instruire i urm re te constatarea 

eficien ei ac iunii instructiv-educative întreprinse în acest interval de timp. 
 
Ast zi se discut  din ce în ce mai mult despre necesitatea unei “culturi evaluative” care trebuie 

format  i promovat  în rândul celor care se ocup  de formarea tinerelor genera ii. Pentru aceasta sunt 
necesare transform ri fundamentale în primul rând în mentalitatea teoreticienilor i practicienilor din 
domeniul educa iei. 

 
Conceptul care a modificat întreaga pedagogie a ultimelor decenii i care nu i-a epuizat înc  resursele 

este cel de „evaluare formativ ”. Acest concept instituie evaluarea ca mijloc de formare a elevului i permite 
observarea evolu iei competen elor sale. Considerarea evalu rii moderne ca f când parte integrant  din 
procesul de înv are, intim asociat acestuia, a condus la distan area sa de tradi ionala „verificare” a 
cuno tin elor i chiar de tradi ionala apreciere colar . 

 
Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 

conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific  
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 
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METODE DE EVALUARE TRADI IONALE / CLASICE 
 
Metodele tradi ionale cuprind toate acele modalit i de evaluare care, cronologic, au ap -rut i s-au 

statornicit primele, constituind zestrea tradi ional  a teoriei i practicii române ti a evalu rii colare. 
 
Evaluarea oral  
 

Evaluarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie pe baza c reia cadrul didactic stabile te cantitatea 
informa iei i calitatea procesului de înv are în care a fost implicat elevul. În procesul evaluativ de tip oral, 
cea mai important  metod  folosit  r mâne conversa ia euristic .  

Specificul ei rezult  din faptul c  asigur  înv area prin descoperire. Ca structur  elaborat , specific  
de predare-înv are, metoda conversa iei angajeaz  un sistem bine determinat de interac iuni verbale 
profesor-elevi care stimuleaz  produc ia intelectual  divergent . Aceast  form  a conversa iei implic  
elevii, activ i interactiv, în realizarea de schimburi verbale profesor-elev i elev-elev (Mu ata Boco , 
Instruirea interactiv , pag. 199), feed-back-ul fiind rapid. 

Dac  ne raport m la etapele tradi ionale ale lec iei, din perspectiva evalu rii, conversa ia intervine 
îndeosebi în „reactualizarea” cuno tin elor, dar în egal  m sur  intervine i în „recapitulare i 
sistematizare”, în „verificare i apreciere”. Din perspectiv  modern , metoda conversa iei euristice „ 
permite adaptarea autonom  a elevului la nivelul unui program de activitate care se modific  în func ie de 
rezultatele ob inute” (Gilbert de Landsheere). La baza conversa iei euristice stau întreb rile.  

 
Avantajele evalu rii orale: 
 

 Permite comunicarea deplin  între cadrul didactic i elev, între acesta i clas ;  
 Recupereaz  naturale ea i normalitatea unei rela ii specific umane; 
 Favorizeaz  dezvoltarea capacit ii de exprimare oral  a elevilor; 
 Asigur  feed-back-ul care este mult mai rapid; 
 Ofer  posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în 

raport cu un con inut specific. 
 
Dezavantajele evalu rii orale: 
 

 Intervin o multitudine de variabile care afecteaz  obiectivitatea ascult rii orale: starea de 
moment a profesorului/ evaluatorului, gradul diferit de dificultate a întreb rilor formulate, starea 

psihic  a elevilor etc 
 Evaluarea oral  este impregnat  de subiectivism mai mult decât oricare dintre celelalte 

modalit i de evaluare. În evaluarea oral  se manifest  cu pregnan  factorii variabilit ii not rii,în 
toat  complexitatea lor: efectul de ordine, de contrast, halo, Pygmalion etc. 

 Se realizeaz  o „ascultare” prin sondaj; 
 Gradul de dificultate a întreb rilor este diferit de la un elev la altul; 
 Intervine o puternic  varietate intraindividual  i interindividual ; 

 
Evaluarea prin probe scrise 
 
Func ia principal  a evalu rii prin probe scrise în context didactic cotidian este aceea de a oferi 

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

 
Avantajele evalu rii prin probe scrise: 
 Pune mai bine în eviden  capacitatea de gândire a elevului decât prin exprimarea oral ; 
 Permite examinarea unui num r mai mare de elevi pe unitatea de timp; 
 Face posibil  compararea rezultatelor, dat  fiind identitatea temei pentru to i elevii; 
 Ofer  elevilor timizi posibilitatea de a expune nestânjeni i rezultatele / ceea ce au înv at; 
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Dezavantajele evalu rii prin probe scrise: 
 
 Comparativ cu evalu rile orale, verificarea prin probe scrise nu permite ca unele erori ale elevului 

în formularea r spunsurilor s  fie l murite i corectate pe loc de c tre evaluator (cadrul didactic); 
 Nu este posibil  orientarea/ghidarea elevilor prin întreb ri suplimentare c tre un r spuns 

corect i complet; 
 Când con inutul probelor nu acoper  întreaga problematic  curricular  ce trebuie evaluat , 

cre te rolul întâmpl rii în evaluarea rezultatelor; 
 Implic  un feed-back mai slab, eventualele erori sau r spunsuri incomplete neputând fi 

operativ eliminate/corectate prin interven ia profesorului; 
 Momentul corect rii i valid rii rezultatelor se realizeaz  cu relativ  întârziere 

 
Evaluarea prin probe practice 
 
Aceast  metod  reprezint  un liant între „a ti” i „a face”. Probele practice r spund unui deziderat al 

pedagogiei moderne, i anume acela de a da curs cerin ei de „a ti s  faci”.  
Evaluarea prin probe practice vizeaz  identificarea capacit ilor de aplicare practic  a cuno tin elor 

dobândite de c tre elevi, a gradului de încorporare a unor priceperi i deprinderi, concretizate în anumite 
suporturi obiectivale sau activit i materiale. (C. Cuco ). 

Evaluarea practic  este posibil  i necesar  atât la disciplinele care în mod tradi ional s-au centrat pe 
o evaluare practic  (cum este cazul educa iei tehnologice, educa iei plastice, educa iei muzicale, educa iei 
fizice), dar i la discipline predominant teoretice, axate pân  nu demult pe o evaluare teoretic . 

 
Testul docimologic 
 
Testele constituie instrumente de verificare cu structur  i însu iri specifice. Prin forma de examinare 

adoptat , testul este fie o prob  oral  sau practic , fie, de cele mai multe ori, o prob scris . I. T. Radu (2000) 
consider  testul „principalul mijloc de ob inere a unor date relevante referitoare la performan ele elevilor”. 
Testul docimologic este o alternativ  i o cale de eficientizare a evalu rii tradi ionale. Esteo prob  
standardizat , ce asigur  o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 

În concluzie, noi, cadrele didactice, trebuie s  asigur m un echilibru între probele orale,scrise i cele 
practice, pentru c  fiecare metod  are avantaje, dar i dezavantaje.  

Instrumentele de evaluare pe care le utiliz m trebuie s  fie de calitate; s  stabilim scopul probei 
pornind de la obiectivele opera ionale ale activit ii de predare - înv are, iar itemii ale i s  corespund  
fiec rui obiectiv opera ional.  

Rezultatele evalu rii trebuie comunicate i discutate cu elevii i p rin ii acestora i fiecare ac iune de 
evaluare trebuie urmat  de strategii de ameliorare a dificult ilor constatate.  

Metodele tradi ionale de evaluare sunt importante pentru testarea unor cuno tin e i capa-cit i de 
baz , dar nu mai sunt eficiente atunci când dorim s  le dezvolt m elevilor capacit i inte-lectuale cu caracter 
complex i interdisciplinar. De aceea, trebuie folosite metode de evaluare ca-re s  fac  apel la creativitatea 
elevului, la gândirea divergent , generaliz ri sau lucrul în echip ,adic  la cerin ele societ ii actuale.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

Prof. înv. primar, TRANDAFIR SILVIA GEORGIANA 

 
Orice activitate uman , care tinde s  ob in  anumite rezultate, nu poate fi independent  de o 

component  important  i anume, evaluarea. Ea este cea care stabile te în ce m sur  rezultatele au fost 
ob inute. i via a cotidian  evaluarea are un rol foarte important. Fiecare individ tr ie te sub semnul 
compara iei, atât cu al ii cât i cu propria persoan , al m sur rii. În întreaga sa existen  el evalueaz  i este 
evaluat. 

Educa ia, care este o activitate social  complex  i asupra c reia ne focus m noi aten ia, semnalizeaz  
necesitatea unei evalu ri, a unui feed-back cu privire la cât de eficient este procesul de înv mânt i dac  
el îndepline te func iile pe care le are, dac  sunt atinse obiectivele pe care le vizeaz . 

Procesul de înv mânt este un proces cu reglare i autoreglare, evaluarea fiind punctul final dintr-o 
succesiune de evenimente ce cuprinde stabilirea finalit ilor pedagogice, proiectarea i realizarea 
programului de realizare a scopurilor urm rite i m surarea rezultatelor ob inute în urma aplic rii 
programului.  

Astfel, evaluarea pedagogic  poate fi considerat  o ac iune managerial  care impune raportarea 
rezultatelor ob inute în activitatea educativ  la un ansamblu de criterii specifice domeniului, cu valoare de 
etalon, în vederea lu rii unor decizii optime cu privire la desf urarea activit ii în urm toarea etap . 

Apari ia unui virus destul de agresiv, str in nou  pân  la momentul intersect rii cu el, a devenit intriga 
pove tii noastre, pe care înc  o scriem i o vom scrie pân  la final. Situa ia actual  epidemiologic  a adus 
cu sine transform ri importante în vie ile noastre i, desigur, transform ri importante i în domeniul 
educa iei, cel asupra c ruia reflect m în prezentul articol.  

Astfel, toat  via a colar  s-a mutat în mediul online. Profesorii au fost nevoi i s  apeleze la abilit ile 
lor de adaptare i s-au integrat unui domeniu str in poate unora dintre ei, pân  la acel moment. Prin urmare, 
orele s-au efectuat în spatele calculatoarelor, f r  prea mult  interac iune interuman , f r  prea mult 
sentiment.  

Îns  problema cea mai mare, care i-a chinuit i probabil înc  îi chinuie pe mul i dintre profesori, este 
”Cum realiz m o evaluare obiectiv  în mediul online?”. Sigur c  au ap rut o varietate de modalit i de a 
compune teste ce pot fi rezolvate de elevi în mediul online. Îns , respect  ele toate principiile obiectivit ii, 
pot trece ele ca instrumente veridice, corecte i obiective de a da un verdict asupra modului în care au fost 
sau nu atinse obiectivele procesului de înv mânt. 

Din scaunul de profesor am observat în mediul online, un num r mare de elevi care se descurcau mai 
bine decât o f ceau la orele de la coal , acolo unde eram fa  în fa . Am acordat o aten ie sporit  acestui 
fenomen i am depistat faptul c  ace ti elevi se foloseau de anumite ”artificii” pentru a oferi informa ii bune 
la ore. Fie aveau pe cineva lâng  care le sufla r spunsurile, fie î i aruncau ochii pe diverse surse de 
informare. Am depistat aceste preocup ri în rândul multor elevi.  

De asemenea, la testele pe care le primeau în format electronic, chiar dac  completarea lor avea durat  
limitat , se puteau inspira cu u urin  din manuale sau de pe internet.  
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Evaluarea online consider c  este una destul de formal , c  nu intr  în adâncimile problemelor, c  nu 
respect  principiile obiectivit ii i c  nu ar trebui s  treaac  drept un instrument capabil s  valideze 
competen ele i cuno tin ele elevilor. 

 
  

736



 
 

Înv area i evaluarea online 
 

Prof. înv. primar. Tr neci Daniela 
coala Gimnazial  Udre ti, D nicei, Vâlcea 

 

 

În ultimii ani se vorbe te tot mai mult despre înv area i evaluarea online i cum o afecteaz  pe cea 
clasic  astfel încât, în timp, s-au format mai mult sau mai pu in dou  grupuri: pro i contra.  

Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat i ne este din ce în ce mai greu s  avem un 
management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educa ie i de volumul impresionant de 
informa ie, un sistem online/digital de predare,înv are-evaluare al acestuia devine pentru noi din ce în ce 
mai atractiv, mai ales pentru cei mici. 

Solu ia celor mici spre bucuria celor mari 

Ca orice p rinte, ne dorim s  putem face mai multe pentru copiii no tri pentru a ne asigura c  au parte 
de o dezvoltare complet  i o educa ie cât mai variat . Solu ia pentru toate aceste lucruri o reprezint  
platformele online care sprijin  procesul de înv are individual  colar  i permit copiilor s  acceseze o 
serie de surse de exerci ii, curiozit i sau chiar jocuri educative. 

Avantajele platformelor online 

Folosirea  platformelor online de educa ie ofer  o serie de beneficii i avantaje celor mici spre 
mul umirea p rin ilor.  

 Rapoartele p rin ilor: urm rirea progresului copilului, testarea i evaluarea activit ilor, preferin ele 
celui mic din punct de vedere al jocurilor i materialelor educative, etc. 

 Completeaz  educa ia clasic : anima ii educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerci ii 
de antrenare a Inteligen ei Emo ionale, i nu numai! 

 Lec iile virtuale i jocurile educa ionale reprezint  un avantaj: ofer  copiilor o vedere realist  asupra 
materiei repetate sau activit ilor intreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio i vizuale, 
anima ii cât i simul ri, dar i con inut de tip text pentru a face înv area cât mai pl cut  celor mici. 

 Posibilitatea de a accesa con inutul vast, ludic i formator de oriunde i oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar i a telefonului. 

 Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul î i poate da seama ce gre e te sau ce 
a realizat corect! Înv area este realizat  astfel într-un mod activ ce permite evalu ri formative i sumative, 
calitative i cantitative, realizate într-un mod pe în elesul i placul lor. 

i dac  la predarea, transmiterea cuno tin elor st m bine, am prins repede, ne- am perfec ionat, cum 
sa facem o evaluare eficient  este o adev rat  provocare. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant  
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 
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Consider m folosirea platformelor online de educa ie ca fiind o metod  bun  pentru copiii iste i ce 
sunt puternici motiva i, ele venind în completarea activit ilor didactice din sistemul de înv mânt. De 
asemenea, doar pe www.scoalaintuitext.ro cei mici se dezvolt  pe deplin i din punct de vedere social sau 
al Inteligen ei Emo ionale, lucruri realizate mai greu la coal . 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 
1. Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Hot Potatoes . Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz  
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate pe întreb ri). 
Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot Potatoes 
într-o singur  unitate. 

Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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EVALUAREA ONLINE LA PRE COLARI 
 

ED. TRA C  DANIELA 
COALA GIMNAZIAL  ,,PETRE TUTEA” BOTENI, ARGES 

 
 
 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.  

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

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

 
Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
 
a) s  creeze o manier  interactiv  de prezentare a con inuturilor tiin ifice;  
b) s  p streze pe o perioad  limitat  de timp i s  arhiveze date; 
c) s  editeze fotografii i materiale video;  
d) s  realizeze proiecte i s  desf oare activit i de înv are prin cooperare. 
 
Acest instrument Web se poate utiliza atunci când se dore te verificarea asimil rii unor con inuturi 

de c tre copii (în etapa de actualizare a cuno tin elor sau în cadrul unor activit i  de evaluare formativ ), 
exersarea unor con inuturi, identificarea unor informa ii necesare parcurgerii materiei.  

Limitele de natur  didactic  sunt legate de lipsa posibilit ii de a evalua competen ele reale ale 
copiilor, corespunz toare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evalu rii i sintezei. 

Avantajele rezid  în diminuarea stresului asociat evalu rii unor con inuturi prin utilizarea unor 
instrumente cu care cei mici sunt familiariza i i implicarea acestora într-o activitate al c rei caracter ludic 
îi stimuleaz  în abordare i în ob inerea unor rezultate mai bune. 

Activitatea online, dincolo de avantajele evidente, are îns  i limite, care au impact negativ asupra 
înv rii eficiente, întrucât o important  latur  a activit ii didactice fa -în-fa  nu se poate face virtual. În 
mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradi ional îl ofereau copiilor cu nevoi speciale sau cu dificult i 
de înv are este greu de oferit online, date fiind limit rile tehnologice implicite. În realitate, în mediul 
online, fiecare copil poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie de dificultate în înv are, 
f când astfel dificil  identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dac  profesorul î i cunoa te bine grupa i tie cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru 
s-ar putea realiza eventual ulterior activit ii de predare online, prin consiliere individual . Este foarte 
dificil  interac iunea personalizat  cu un copil anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul 
este urm rit online de o grup  întreag  i fiecare în parte îi solicit  aten ia.  

Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i cursan ii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput  
ca fiind oarecum artificial , pe de parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional 
real (ceea ce face comunicarea autentic ), iar pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în 
spa iul virtual. 

Comunicarea nonverbal  i utilizarea mediat  a paralimbajului completeaz  paradigma dificil  a 
comunic rii în mediul online în cazul în care comunicarea se realizeaz  prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bun  comunicare nonverbal  le putea produce pentru sus inerea comunic rii verbale sunt acum 
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pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condi ii de capacitate de banda limitat  sau 
de trafic înc rcat. 

 
Pentru a sus ine activit i de înv are la distan , profesorii i  copiii folosesc mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent:  
 
• aplica ii simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincron   
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare copil 
 
Pe locurile urm toare se situeaz : 
 
• utilizarea resurselor educa ionale deschise i con inutului digital, cum ar fi siteuri cu informa ii i 

ilustra ii, biblioteci online, simul ri, soft educa ional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;  
• aplica iile pentru comunicare sincron  în grup prin apeluri video/ videoconferin e precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype. 
 
Dac , în mediul rural, cadrele didactice g sesc mai potrivit , mai rapid  i mai convenabil  utilizarea 

apelului telefonic i a aplica iilor pentru comunicare asincron  cum ar fi Whatsapp i Facebook Messenger, 
mediul urban are condi iile necesare pentru a face, într-o mai mare m sur , apel la platforme de elearning 
i la aplica ii pentru comunicare sincron  precum Webex, Meet, Teams, Skype, Zoom. 

 
 
Bibliografie: 
 
1.Constantin Cuco , Mai 2020 Editura Universit ii din Bucure ti 
1. 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, 2. Web 2.0 
Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-inteaching-and-learning/, 
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EVALUARE ON-LINE                                                                 
INVATAMANT PRESCOLAR 

TRIFAN MIHAELA 

CONFERIN ELE ON-LINE faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron a 
pre col arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM – Este 
platforma de ore on-line cea mai utili zat  de c tre cadrele didactice din România. Se creeaz  conturi 
gratuite pentru profesori (contul colii nu are limit  de timp. 

Pre colarilor i p rin ilor acestora le trimite i link-ul. Pe white board se poat e desena, colora, face 
opera ii matematice sau ad not ri pe ecran; se pot împ rt i ecranul i documentele aflate în 
calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru pre colari p entru a încuraja munca în grupuri mici. 
(Breakout rooms) Exist  op iunea s  se înregistreze întreaga conferin  audio-video. https://zoom.us/ 

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

eTwinning Twinspace – Accesul la platform  este gratuit i nelimitat, motiv pentru care eTwinning 
i Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege s - i creeze un cont de utilizator conectat cu 

emailul personal. În ceea ce prive te protec ia informa iei, trebuie observat c , atât eTwinning, platforma-
mam , cât i TwinSpace, platforma propriu-zis  de dezvoltare a proiectelor europene, au o parte public  i 
o alta accesibil  numai pentru membri (dup  caz, membrii comunit ii eTwinning sau membrii unui anumit 
parteneriat). 

Dintre aplica iile disponibile pe TwinSpace, unele vizeaz  cu prioritate managementul de 
proiect(calendarul de pe pagina principal , dar trebuie luat  în considerare i plasarea de aplica ii u or de 
utilizat de c tre participan i pe paginile speciale ale profesorilor i elevilor), altele sunt special concepute 
pentru a facilita comunicarea (blogul de pe pagina principal , ferestrele în care sunt listate ultimele acces ri 
i ultimele ac iuni din sec iunea de activit i a proiectului). www.etwinning.net 

 
HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplica ii digitale se num r  i h r ile dintre 

care enumer m Google Maps,Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza cu 
succes i la ciclul pre colar. 

 

PERE II VIRTUALI– sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET– este 
o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagin  
web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , materiale de tipul 
documentelor, prezent rilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuit , dar necesit  crearea unui 
cont. Te po i loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa aici: www.padlet.com 
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JOCURI ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice doarece î i p streaz  
sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 
aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i decuparea sub forme de piese în 
func ie de complexitatea dorit  (de la 3 la câteva sute de buca i). Este o aplica ie gratuit  i nu necesit  
crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

742



EVALUAREA ONLINE ÎN GR DINI  
 
 

Trifu Daniela,                                                                         
Gr dini a „Ciupercu a”, Bucure ti 

 
 
 
Scopul principal al evalu rii îl constituie cuantificarea m surii în care au fost atinse obiectivele unui 

program de instruire i a eficien ei metodelor de predare-înv are, activit ile de evaluare trebuie s  fie 
realizate în concordan  cu perspectiva nevoilor de formare ale copilului.  

Evaluarea trebuie s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s  înt reasc  i s  sus in  
interesul copiilor, s -i îndrume spre acumularea de cât mai multe cuno tinte i spre activitatea de înv are. 

În domeniul educa iei, tehnologia a p truns din ce în ce mai mult, atât în predarea noilor no iuni, cât 
i în evaluarea acestora. Totodat  a urmat diversificarea ofertei educa ionale, ap rând noi tipuri de aplica ii 
i de platforme online care vin în ajutorul cadrelor didactice i a copiilor.  

Facilitarea accesului din fa a calculatorului la anumite instrumente dedicate instruirii, la o multitudine 
de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, înv are, dar i de evaluare s  fie adoptate 
inclusiv în înv mântul pre colar. 

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

Provocarea pentru cadrele didactice din înv mântul pre colar a constituit-o îndep rtarea de no iunea 
de evaluare ca document, în format letric – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un 
document electronic – i folosirea tehnologiei pentru a-i ajuta pe copii s  devin  autonomi în înv are. 

Instrumentele de evaluare online pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare.  
Pentru probele orale se pot folosi, f r  nici o problem , comunicarea video-audio unu la unu, de 

exemplu Zoom, în care copilul evaluat s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o sarcin  didactic . 
Aplica ia Zoom este des folosit  pentru livrarea con inutului i organizarea activit ilor.  

Ponderea probelor scrise este mult mai redus . Rezolvarea unor sarcini didactice din cadrul unei fi e, 
se poate realiza cu ajutorul unor instrumente care intr  în componen a aplica iei folosite pentru expunerea 
probei scrise sau prin distribuirea sub forma unui link (Liveworksheets). 

Probele practice pot fi utilizate, mai ales sub form  de jocuri, doar dac  au aplicabilitate în mediul 
electronic, de exemplu LearningApps, Wordwall, Jigsawplanet.  

 
Ele sunt foarte des folosite în înv mântul pre colar pentru c : 
 
 modalitatea de realizarea a jocurilor de c tre cadrele didactice este simpl : 
 aplicabilitatea lor este eficient ; 
 feedback-ul în urma rezolv rii sarciniilor de c tre copii este imediat; 
 validarea r spunsurilor corecte este înso it  de efecte vizuale i sonore; 
 forma de prezentare este atractiv , antrenant  i dinamic ; 
 determin  un impact pozitiv asupra pre colarilor. 

Evaluarea online poate fi aplicat  în înv mântul pre colar, are un nivel înalt de obiectivitate i 
dezvolt  abilit ile motorii fine ale mâinilor copiilor, dezvolt  coordonarea i orientarea în spa iu, ajut  la 
în elegerea lumii din jurul lor, dezvolt  imagina ia i memoria, ajut  la îmbun t irea aten iei i nu în 
ultimul rând antreneaz  capacitatea de a vedea sarcina din unghiuri diferite de c tre copii. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF. ÎNV. PRE C. TRU A ANA - MARIA                                              
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT SÂNCRAIU DE MURE  

 

Evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare i înv are. Ea are ca 
scop identificarea, m surarea obiectivelor atinse, reglarea i eficientizarea procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor, p rin ilor i cadrelor didactice i st  la 
baza planurilor individuale de înv are.  

Evaluarea rezultatelor la înv tur  se realizeaz  permanent, pe parcursul anului colar. 

Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse ini ial. Aceste 
obiective sunt formulate în programele colare.  

Consider c  evaluarea este la fel de important  al turi de predare i înv are, i trebuie planificat  cu 
mult  grij . 

La gr dini  folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluarea 
continu  (formativ ) i evaluarea sumativ  (cumulativ ). 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de ‘’instruire’’ i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare. Ca profesor 
pentru înv mântul pre colar, evaluarea ini ial  este foarte important  pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt copiii i unde exist  anumite probleme.  

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la 
sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare. 

Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 
de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise, ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 
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Probele orale reprezint  metoda de evaluare cel mai des utilizat  la grup , dar sunt recomandabile în 
principal disciplinelor care presupun demonstrarea unor capacit i i abilit i dificil de surprins prin 
intermediul probelor scrise (de exemplu, capacitatea de comunicare verbal ). 

Probele scrise reprezint  o modalitate de evaluare foarte des practicat , uneori chiar preferat  
deoarece prezint  mai multe avantaje pe care nu ar trebui s  le ignor m dac  se dore te realizarea unui 
proces de instruire eficient i s  creasc  gradul de obiectivitate în apreciere. 

Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii de a aplica anumite cuno tin e teoretice, 
precum i a gradului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. 

În concluzie, cadrele didactice, trebuie s  asigure un echilibru între probele orale, scrise i practice, 
pentru c  fiecare metod  are avantaje dar i dezavantaje. Instrumentele de evaluare pe care le utilizeaz   
trebuie s  fie de calitate, s  stabileasc  scopul probei pornind de la obiectivele opera ionale ale activit ii 
de predare-înv are, iar itemii ale i s  corespund  fiec rui obiectiv opera ional. Rezultatele evalu rii trebuie 
comunicate i discutate cu pre colarii i p rin ii acestora i fiecare ac iune de evaluare trebuie urmate de 
strategii de ameliorare a dificult ilor constatate. 

Metodele tradi ionale sunt importante pentru testarea unor cuno tin e i capacit i de baz , dar nu mai 
sunt eficiente atunci când dorim s  le dezvolt m pre colarilor unele capacit i intelectuale care au un 
caracter complex i interdisciplinar. 

Situa ia actual  din România, a for at înv area s  treac  la alt nivel al turi de predare i evaluare, i 
anume, la înv mântul online. 

Provoc rile au fost mari, dar s-a f cut fa  acestei situa ii identificând chiar i avantaje ale 
înv mântului online. 

Evaluarea în mediul online trebuie sa acorde importan  deosebit  pentru designul evalu rii. 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. 

Evaluare în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. 

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

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele.  
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DESPRE EVALUAREA FINAL  – METODE I TEHNICI 

Prof. înv. pre c. Tudor Lucia 
G. P. N. nr. 10 (structur  a G. P. P. nr. 23), Ploie ti 

 
  
 
Evaluarea final  a anului colar 2020-2021 a fost f cut  fizic dup  multe luni în care pre colarii au 

stat acas  i am realizat activit i în regim online (sincron i asincron). Astfel, în cadrul evalu rii am aplicat 
atât metode tradi ionale, cât i metode moderne care includeau i mediul virtual. Astfel, voi prezenta pe 
scurt activit ile desf urate i feedback-ul primit de la pre colarii grupei mici.  

Pentru domeniul tiin e (cunoa terea mediului) le-am prezentat copiilor un PowerPoint cu imagini 
din fiecare anotimp. Ei trebuiau s  recunoasc  anotimpul, s  spun  câteva caracteristici ale acestuia apoi s  
sorteze ni te jetoane în func ie de anotimpul în care se petrecea activitatea din imagine de pe jeton. Copiii 
au cunoscut cele 4 anotimpuri în func ie de imaginea reprezentativ  fiec ruia, dar au mai întâmpinat 
dificult i în corelarea unor fenomene cu anotimpul în care se petrec acestea. Cel mai bine s-au descurcat 
când am discutat despre toamn  i iarn , vara i prim vara fiind mai pu in recunoscute de pre colari. 

La activitatea matematic  din cadrul aceluia i domeniu, copii au participat la un joc care presupunea 
gruparea copacilor dup  criteriul grosimii i în l imii. Astfel, au avut de format crupa copacilor sub iri, a 
copacilor gro i, a copacilor înal i i a celor scunzi. Dup  aceea au avut sarcina de a colora o imagine dup  
codul de culoare prezentat i au jucat un joc online în care trebuiau s  aleag  grupa cu mai multe sau cu 
mai pu ine obiecte. Jocul matematic a fost foarte îndr git de copii, ace tia reu ind s  realizeze cu succes 
cel pu in una dintre cele 3 sarcini date. Unii copii înc  mai confund  termenii „mai gros”, „mai sub ire”, 
„mai înalt”, „mai scund” între ei, dar în eleg gre eala i se corecteaz . Formele geometrice i culorile sunt 
bine cunoscute i numite de to i pre colarii. Ace tia au, de asemenea, capacitatea de a aprecia global 
cantitatea i de a spune care mul ime de elemente are mai multe sau mai pu ine obiecte. 

În cadrul domeniului Limb  i Comunicare, am desf urat cu copiii o activitate de educare a 
limbajului în care ace tia alegeau un personaj dintr-o poveste cunoscut , îl asociau pove tii i povesteau pe 
scurt ac iunea pove tii. Majoritatea pre colarilor prezen i au recunoscut cu succes toate pove tile din 
imagini i au putut spune pe scurt ce se întâmpl  în acestea. În ceea ce prive te asocierea personajelor cu 
povestea din care fac parte, au ap rut mici dificult i, mai ales la acele personaje care ap reau în mai multe 
dintre acestea (de exemplu, vulpea din „Turti a” i cea din „Ursul p c lit de vulpe”). 

Domeniul Estetic i Creativ le-a propus copiilor o serie de activit i la care au participat cu mare 
interes. La educa ie muzical  am propus copiilor jocul „Suntem cânt re i!” în care le prezentam un scurt 
pasaj dintr-un cântecel înv at pe care trebuiau s  îl recunoasc  apoi s  îl cânte al turi de mine. Aceea i 
idee am aplicat-o i la jocule ul „Împreun  s  juc m!”, cu jocule e muzicale. Activit ile de educa ie 
muzical  au fost primite i realizate cu drag de pre colari. Ace tia au recunoscut i au reu it s  reproduc  
toate cântecele propuse, existând totu i mici dificult i în reamintirea tuturor versurilor. Jocurile muzicale 
jucate au fost alese atât de copii, cât i de educatoare, to i pre colarii fiind capabili s  le execute corect i 
împreun  cu ceilal i copii. 

Activitatea artistico-plastic  a fost una de pictur , activitate extrem de îndr git  de pre colari. Au 
avut de realizat lucrarea intitulat  „Fructe”. Pre colarii au recunoscut toate instrumentele de lucru i au spus 
cum se folosesc i au numit corect fructele din plan a pe care au pictat-o. Majoritatea au terminat mai repede 
decât au fost l sa i i un singur copil a lucrat mai neîngrijit, murd rind foaia, masa i v rsând apa. To i 
pre colarii au finalizat lucr rile i au ales corect culorile folosite. 

Pentru domeniul Psihomotric, pre colarii au participat la o întrecere sportiv  numit  „Campionii se 
întrec”, care le cerea executarea corect  a unor serii de exerci ii propuse de educatoare. Copiii au executat 
corect toate exerci iile de înc lzire a corpului, respectând ordinea i lucrând la îndemnul educatoarei. To i 
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pre colarii au reu it s  execute i exerci iile în perechi, îns  câ iva dintre ace tia nu au finalizat toate 
sarcinile din cadrul întrecerii. 

În ceea ce prive te domeniul Om i Societate, la activitatea de educa ie pentru societate am propus 
pre colarilor o lectur  dup  imagini, în care aveau de numit lucrurile pe care le au în comun cu colegii lor, 
apoi s  identifice din imagini comportamentele bune i pe cele rele. O alt  cerin  a fost aceea de a- i descrie 
succint cel mai bun prieten i de a spune ce activit i realizeaz  împreun  cu acesta. Pre colarii au tiut s  
spun  care sunt prietenii lor, s  îi descrie pe scurt i s  spun  ce fac împreun  cu ace tia. În ceea ce prive te 
lectura dup  imagini, ace tia au recunoscut lucrurile din imagini, îns  au întâmpinat dificult i atunci când 
au fost întreba i dac  este bine sau nu s  faci diverse ac iuni. Copiii au fost sumari în descrierea activit ilor 
pe care le fac al turi prietenii lor, majoritatea reu ind s  numeasc  o singur  ac iune. 

Ultima activitate din cadrul evalu rii finale a fost activitate practic  „Tabloul anotimpurilor”,  în 
cadrul c reia le-am preg tit copiilor copaci pe care trebuiau s  îi decoreze în func ie de anotimpul pe care 
îl alegeau.  

Majoritatea pre colarilor au recunoscut anotimpul reprezentat de fiecare copac dup  caracteristicile 
sale, cât i toate materialele de lucru. To i pre colarii au lucrat i s-au încadrat în timpul acordat, realizând 
lucr rile urm rind indica iile primite. Acei pre colari care au avut nevoie de ajutor, au fost îndruma i i li 
s-a mai explicat înc  o dat  sarcina de lucru. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. înv. primar Tudor Lumini a                                                         
coala Gimnazial  Scor oasa 

  

 

Maria Montessori nume te copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vie ii, în care totul se poate înc  
hot rî, în care totul se poate înc  înnoi”, c ci acolo, „totul palpit  arzând de via , acolo sunt ascunse tainele 
sufletului, acolo se pl m de te crea iunea omului”. 

În cadrul înv rii colare trebuie s  se urm reasc  valorificarea plenar  a poten ialului uman prin 
antrenarea pe toate planurile a for elor energetice ale elevului, declan area i dirijarea mecanismelor 
înv rii, cu acordarea treptat  a unei libert i crescânde pân  la autoinstruire i autoînv are. 

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

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

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

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

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

 
Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 

tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
Bibliografie: 
 
Ionescu, M., Radu, I., 1995, Didactica modern , Cluj-Napoca, Ed. Dacia 
Stoica A., 2000, Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma  

Suport de curs „Digitaliada” 

 

748



 

O NOU  PROVOCARE –                                                               
EVALUAREA ONLINE LA DISCIPLINA ISTORIE 

prof. Tudor Mihaela                                                                    
Colegiul Na ional ,,Alexandru Ioan Cuza” Ploie ti 

 

 

n ultima perioad  înv mântul românesc trece printr-un amplu, profund i rapid proces de 
schimbare, dar în acela i timp i de modernizare, determinat în primul rând de situa ia pandemic  creat , 
dar i ca urmare a tendin ei generale de integrare i utilizare a mijloacelor IT i a aplica iilor digitale în 
preg tirea i desf urarea orelor de curs. n condi iile unei societ i aflate în continu  i rapid  schimbare, 
dar i supus  unui ritm alert de modernizare, cadrele didactice sunt preocupate   s - i adapteze metodele de 
predare, s - i personalizeze materialele didactice, astfel încât cursurile s  se desf oare într-o manier  
modern , atractiv  pentru elevi.  

Realitatea actual  a demonstrat c  înv area se poate desf ura i în mediul virtual, iar pentru noi to i, 
cei implica i în procesul educa ional, cadre didactice, elevi, p rin i, reprezint  o nou  modalitate de 
educa ie. ntr-adev r, trecerea la predarea exclusiv online a reprezentat o provocare major  atât pentru elevi 
cât i pentru cadrele didactice care au trebuit s  se adapteze rapid i s - i schimbe modul de lucru. 

 Integrarea mediului digital în activit ile de predare-înv are-evaluare la disciplina istorie nu se 
rezum  doar la utilizarea calculatorului ca mijloc modern pentru activit ile de instruire ci implic  mai 
multe niveluri de integrare: integrarea unor resurse specifice tehnologiei informa iei i comunic rii în 
strategiile tradi ionale de înv are – spre exemplu, utilizarea prezent rilor Power Point ori Prezi, adaptarea 
metodologiei de predare-evaluare în func ie de noile tehnologii i resursele multimedia. 

n ceea ce prive te evaluarea online la disciplina istorie presupune mai mult decât simpla notare a 
elevilor. Consider m c  provocarea principal  const  în interpretarea rezultatelor înregistrate, adic  modul 
în care con inuturile abordate vin în ajutorul elevilor. De aceea, este important s  alegem acele metode de 
evaluare online care s -i determine pe elevi s  reflecteze i s  rezolve diferite situa ii. 

Pentru evaluarea online la disciplina istorie putem utiliza cu succes câteva aplica ii digitale: Quizizz, 
Wordwall, Quizlet, Learning Apps etc. Cu ajutorul acestor platforme pot fi create teste, fi e de lucru ori 
activit i interactive.  

n continuarea acestui articol, facem o scurt  prezentare a celor mai populare i eficiente instrumente 
digitale în evaluarea online. 

Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Principalele 
avantaje:  organizarea optim  a lec iilor, eficientizarea timpului - crearea, colectarea i notarea temelor în 
mediul online, posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiec rui elev, postarea unor 
anun uri i întreb ri de c tre ambele p r i. 

Wordwall este o aplica ie unde pot fi create diverse activit i interactive pentru elevi. Cadrul didactic 
poate crea puzzle-uri, jocule e simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata aleatoare i mai multe tipuri de 
aplica ii care sus in evaluarea. 

Kahoot este o platform  gratuit  folosit  de milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul c reia 
pot fi create teste interactive, în care elevii r spund într-un timp limit , folosind un dispozitiv mobil. Odat  
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creat un test, se poate trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplica ia Kahoot instalat  
pe mobil sau pe site-ul Kahoot. 

Socrative este o platform  prin intermediul c reia putem evalua elevii, prin ob inerea unor date în 
mod instantaneu. Se pot crea teste cu variante de r spuns multiplu, de tipul adev rat/ fals, r spuns scurt, 
rezultatele fiind afi ate în timp real. Acestea se pot desc rca i se realizeaz  rapoarte. Cu Socrative, cadrele 
didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un feedback rapid. 

De asemenea, instrumentul software ,,Hot Potatoes,, permite atât generarea propriu-zis  a exerci iilor, 
cât i configurarea acestora sub forma unor pagini web, foarte u or de accesat. ,,Hot Potatoes,, reprezint  
un ansamblu de aplica ii gratuite pentru crearea de teste interactive cu r spuns multiplu, cu r spuns scurt, 
cuvinte încruci ate, formare de perechi, ordonare i completare de fraze, contribuind la activizarea lec iilor 
la disciplina istorie. Pentru evaluarea elevilor poate fi utilizat  i aplica ia Wondershare Quiz-Creator care 
permite crearea de chestionare interactive. 

Another Smart Question reprezint  o alt  variant  de evaluare pe care elevii o pot folosi 
independent, pentru a aprofunda i a lucra individual teste i exerci ii create în prealabil de profesor. 
Are avantajul c  pot fi inserate clipuri video cu explica ii, exerci ii i teste. Totodat , se poate urm ri 
rezultatele fiec rui elev direct din aplica ie.  

Mentimeter permite cadrului didactic s  interac ioneze cu elevii în timp real. Este o aplica ie cu 
ajutorul c reia putem realiza feedback-ul la sfâr itul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii 
sunt solicita i s  r spund  la o întrebare cheie legat  de con inutul lec iei sau al activit ii. 

Padlet este util pentru sesiuni de brainstorming, pentru a aduna lucr rile elevilor i a le oferi 
feedback individual, pentru a le urm ri progresul sau pentru a colecta, ca într-un jurnal al clasei, ce au 
înv at lucrând acas , ce îi inspir , ce vor s  înve e etc. 

Platforma educa ional  mykoolio.com se bazeaz  pe o tehnic  de predare modern . Aceasta difer  
foarte mult de cea clasic , fiind sub forma unor jocuri educative interactive unde consolidarea cuno tin elor 
constituie un rol foarte important, iar evaluarea se realizeaz  într-o manier  atractiv  i adaptat  nevoilor 
elevilor. Prin aceast  nou  metod , copilul nu mai este doar simplu ascult tor al lec iilor, el poate lua parte 
la procesul de predare. De asemenea, are i posibilitatea de a reveni la anumite informa ii ori de câte ori 
dore te i poate selecta exact ceea ce consider  el c  trebuie s  aprofundeze. 

n concluzie, resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 
înv mânt calitativ, care s  corespund  noilor tendin e pedagogice i intereselor copiilor Totodat , 
introducerea noilor tehnologii în educa ie oblig  la centrarea activit ilor educative pe dezvoltarea de 
competen e pentru secolul al XXI-lea. Toate acestea eviden iaz  un puternic accent pe înv area bazat  pe 
proiect i pe înv area prin colaborare. Ele nu pot substitui procesul de predare – înv are - evaluare realizat 
în forma clasic . De aceea, este indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a celor 
eLearning pentru a ob ine performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 
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EVALUAREA ÎN  ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

de Tudor Mihaela - Miruna, prof. pt. înv. presc. 
 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem .  

 

Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

 

Evaluarea tradi ional   

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar  intr-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 

- Ac iona cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

- este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al inv rii colare; 

- se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); 

- nota sau calificativul sanc iona inv area de c tre elev; 

- selecteaza si exclude anumite domenii ale invatarii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
trasaturi de personalitate; 

- este centrata pe cunostinte; 

- notarea este un scop in sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 

- este sinonima cu notiunea de control al cunostintelor; 

- evaluatorul constata, compara si judeca; este centrata deci pe elev si apreciaza conformitatea 
cunostintelor predate (lectia invatata) cu o scara de valori care este lasata la aprecierea profesorului si care 
ramane in mare parte implicita, nu se comunica elevilor; 

- incrimineaza doar elevul nu si criteriile de apreciere desi de multe ori criteriile sunt insuficient 
definite sau confuze. 
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  Evaluarea modern  

- este asociat  grijii fa  de masurarea i aprecierea rezultatelor; 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii si m suri 
ameliorative; 

- pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec tii de valoare; 

- acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; incearc  sa devina o interogatie globala, 
preocupata de promovarea aspectului uman in general; 

- acopera atat domeniile cognitive, cat si pe cele afective si psihomotorii ale invatarii scolare; 

- se ocupa atat de rezultatele scolare cat si de procesele de predare si invatare pe care le implica; 

- se constituie parte integranta a procesului didactic, nu mai este privita din exteriorul acestuia; 

- dezvolta tot timpul o functie de feed-back pentru elev; 

- tinde sa informeze si personalul didactic asupra punctelor tari si punctelor slabe ale eforturilor 
depuse, asupra eficientei activitatii didactice; 

-  I i asum  un rol activ, de transformare continua a proceselor de predare si de invatare, de interventie 
formativa; 

- devine un proces continuu si integrat organic procesului de instruire; 

- evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului inv rii, în vederea 
amelior rii sau reorganizarii acesteia; 

- evalueaz  elevii in raport cu o norma, cu criterii dinainte formulate; 

- aceste criterii sunt cunoscute i de evaluator i de evaluat; 

- solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor si cre terea gradului de adecvare a 
acestora la situa ii didactice concrete; 

- vizeaz  deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale spatiului scolar (competente 
rela ionale, comunicare profesor-elev; disponibilit i de integrare social ); 

- centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen  pe cele negative; 

- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  care are la baza „un contract 
pedagogic”; 

- ofera transparen  si rigoare metodologic ; 

- caut  s  aprecieze si eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are. 

 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific  
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Integrarea evalu rii în structura activit ii didactice de c tre concep iile pedagogiei mo-derne 
determin  amplificarea func iei educative a acesteia, situând-o într-o pozi ie cheie în procesul instructiv-
educativ.  

Aceast  consecin  deriv  dintr-o fireasc  în elegere a evalu rii ca „ tiin  a valorii” (Ioan Cerghit, 
op. cit., pag. 287). A evalua înseamn , între altele, a emite judec i de valoare, ceea ce presupune a te raporta 
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la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s  
con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt 
pentru a- i optimiza propriul comportament. 
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Albu, M., 2000, Metode i instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 
Boco , Mu ata, 2002,  Instruirea interactiv , Presa Universitar  Clujean , 
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Evaluarea online 

Tudorache M d lina-Roxana 

 
Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 

educa ional trebuie s  asigure cele trei caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet  i 
corect . 

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

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

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

Înv area i evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

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

 
 ESEURI: o metoda de evaluare potrivit  mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat 

într-un sistem online in vederea evalu rii automate 
 TESTE DE TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu r spunsuri #DA/NU# sau r spunsuri 

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

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

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

are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 
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 Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

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

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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RECITALUL INSTRUMENTAL 

Între online i tradi ional                                                                
Tudori Vasilica, profesor vioar , Liceul de Art , Sibiu 

 

 
Recitalul instrumental este o manifestare artistic  sus inut  de un singur interpret i se înscrie pe linia 

probelor practice preten ioase pentru tinerii elevi instrumenti ti. 

Recitalul instrumental este un eveniment artistic deosebit i nu la îndemâna oricui. Presupune o 
pregîtire de specialitate temeinic  i complex . Este o prob  de rezisten  fizic  i psihic . Doar elevii 
studio i, pasiona i de muzic  i preocupa i de progresul lor reu esc s  reazlizeze un astfel de recital. 

În fiecare an colar cu fiecare elev în parte planific m un recital de iarn  i apoi ne ambal m cu gândul 
i ne imagin m i unul de var . De cele mai multe ori nu am realizat nici unul. Au fost i motive obiective: 

aglomer ri de activit i, o stare de s n tate neprev zut  i altele. 

 

ORGANIZARE: 

- Repertoriul: cel pu in trei piese de factur  diferit . Piesele pot fi solo sau cu acompaniament. Din 
memorie sau pe note? Este un subiect ce se dezbate mai nou în lumea muzical . O execu ie din memorie 
este mai valoroas . Se stabile te o leg tur  direct  cu publicul. Bineîn eles, o pies  modern  sau piesele ce 
intr  în categoria celor de muzic  de camer , vor fi executate din partitur . 

- Durat : cel pu in 35 minute. Pot fi pân  la 60 minute sau o or  i un sfert. Dac  programul este mai 
lung este bine ca recitalul s  fie structurat în dou  p r i cu o scurt  pauz  între cele dou  p r i; 

- Loca ia: o sal  destinat  muzicii de camer ; 
- Ora: se poate începe i la ora 16, mai ales în miez de iarn . Cele mai frumoase recitaluri sunt la 

înserare i având în vedere programul de activit i ale fiec rei persoane, ora potrivit  ar fi dup  ora 18; 
- Publicul: p rin ii, familia, prietenii, colegii, publicul larg; 
- Afi : s  cuprind  locul, ora, programul, protagoni tii; Se pot da invita ii dar e prea preten ios. Se 

poate face program de sal  dar la fel e prea preten ios. Vorbim de un recital de elev instrumentist. Mai nou, 
se practic  prezentarea verbal . Dialogul cu publicul înlesne te apropierea între solist i public. Poate 
diminua i emo iile. 

- inuta: festiv. Clasic  este alb cu negru dar se poate i altceva elegant, tineresc, decent. 
- Preg tirea: este cea de zi cu zi. Programul trebuie s  fie finalizat cu o lun  înainte de data recitalului. 

Se vor face repeti ii la sal . 
- Continuare: recitalul se poate relua i în alte loca ii. Repertoriul se poate modifica în func ie de 

situa ii. 

Criteriile de evaluare ale presta iei artistice sunt cele general - valabile pentru orice apari ie public : 

 Fidelitatea respect rii partiturii. 
 Gradul de dificultate. 
 Realizarea tehnic . 
 Realizarea artistic . 
 Colaborarea cu acompaniatorul. 
 Personalitate i expresivitate în interpretare (creativitate). 
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 Impresie artistic , 
 

Nu am renun at i am realizat un recital în vremurile tulburi ale pandemiei. 

Nu am avut invita i. Publicul a fost format din profesorul de vioar , colega care urma s  aib  un astfel 
de recital i dorea s  se orienteze. Al treilea a fost un coleg clarinetist, iubitor de muzic . Am respectat 
distan a între persoane. Publicul a avut masc . 

Nu am f cut cu acompaniament. S  nu aglomer m spa iul i s  nu expunem pe nimeni. 

Nu am ales un spa iu închis. Am cântat în holul colii. 

Cele mai multe ore le-am desf urat pe platforma colii noastre – Classroom 

Am înregistrat cu telefonul piesele. Este una din metodele moderne de analiz  a evolu iei pe scen . 
Imaginile ne ajut  s  retr im emo iile de atunci. Rememor m pasajele. 

 

V  invit m s  asculta i Capriciul 3 de Vasile Filip. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1d0i7Nwfig&t=1s 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVATAMANTUL SPECIAL 

Profesor psihopedagog Viezure Isabelle Elena,                                              
profesor psihopedagog Tudoroiu Alexandra Anamaria,                                      

Centrul colar Pentru Educa ie Incluziv  B beni, Jude ul Vâlcea 
 

 

Referitor la evaluare, tim c  scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea m surii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire i a eficien ei metodelor de predare/înv are, iar dac  ne 
referim la sistemul de înv mânt atunci activit ile de evaluare trebuie s  fie realizate în concordan  cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.  

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
cumulativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip 
chestionar.  

Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu 
r spuns deschis. Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  
încuraj m s  explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

 

Model de evaluare online la disciplina Terapii i programe de interven ie 

Aria curricular :  Terapii specifice i de compensare (individuale/de grup) 

Disciplina: Terapii i programe de interven ie 

Obiective vizate:  

 Denume te/ arat , cu suport vizual, 4-5 elemente din categoriile: culori, forme, fructe, legume, 
ac iuni, litere; 

 Identific , cu suport vizual 2-3 caracteristici ale anotimpurilor toamna i iarna; 
 Coloreaz  respectînd conturul dat (contur accentuat, dimensiune mare, folosind 1- 2 culori); 
 Traseaz  pe suport punctat elemente grafice (linia vertical / orizontal , oblic ) i litere (vocalele); 
 Execut  instructiuni simple demonstrînd în elegerea mesajului oral 

 

Mijloace si instrumente online 

 Jetoane cu imagini: categorii, ac iuni, etc., plan e, 
 Fi e de lucru - https://ro.pinterest.com/ijugastreanu/_saved/ (alte site-uri), materiale crate in Word , 

prezentari Power Point 
 WhatsApp, Messenger, po ta român  
 Joc didactic  
 https://wordwall.net/myactivities,  
 https://create.kahoot.it/user/profile, 
 http://advancedelearning.com/index.php/articles/c4140  
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Tipul activit ii 

 povestire dup  imagini;  
 exerci ii de încadrare în categorie;  
 exerci ii de scriere/colorare,  
 joc didactic 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum deficien e mintale severe, profunde i/ sau asociate/ Aria curricular  „Terapii specifice 
i de compensare” - Terapia tulbur rilor de limbaj (program  colar , clasele i – a x-a), Bucure ti, 2008 

 

WEBOGRAFIE: 
https://wordwall.net/myactivities,  

https://create.kahoot.it/user/profile, 

http://advancedelearning.com/index.php/articles/c4140  
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GRUPA MARE                                                                        
EVALUAREA ON-LINE, O REU IT ! 

PROF. ÎNV. PRE .: TUDOS  MARINA-LELIANA                                         
GR DINI A NR. 242, SECTOR 5, BUCURE TI 

 

 

Având în vedere faptul c  procesul educa ional se schimb  foarte repede în ultimul timp, iar de când 
suntem în perioada aceasta pandemic  totul se schimb  pe repede înainte, educatoarea trebuie s  fie la 
curent cu toate informa iile de care are nevoie pentru a ine pasul cu aceast  schimbare. 

Acum educatoarea devine coechipier al pre colarilor, ea trebuie s -i orienteze pe ace tia s  caute 
informa iile de care au nevoie, le stârne te interesul pentru dialog cu colegii, trebuie s  aib  rapiditate i 
ini iativ  în gândire i ac iune prin aplicarea metodelor moderne interactive de grup.  

Ca dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, evaluarea determin  valoarea rezultatelor 
i progreselor înv rii.  

Noua situa ie creat  de pandemie a mutat atât predarea, înv area i evaluarea în mediul on-line. 
Sistemul românesc de înv mânt a cam fost luat prin surprindere, un procent destul de mic de cadre 
didactice au avut o acomodare rapid  la noua form  de gr dini  on-line. i p rin ii au fost lua i prin 
surprindere, mai ales dac  trebuiau s  mearg  la munc  fizic i nu au avut cum s  se descurce cu copiii. 
Platformele pe care au fost mutate clasele fie nu au fost accesibile pentru unii din p rin i, fie orele la care 
se accesau aceste înt lniri nu erau cele mai bune.  

Toat  situa ia a fost acceptat  destul de bine de c tre p rin ii de la gupa la care am activat. Am 
convenit s  ne vedem la o or  acceptat  de to i p rin ii. Acest proces de predare-înv are-evaluare on-line 
a necesitat o aten ie mai mare i o implicare pe m sur  atât din partea educatoarei cât i a p rin ilor i a 
pre colarilor. Preg tirea materialelor pe care le foloseam în activit ile de pe platforma meet necesita 
alocarea unui timp mai îndelungat i o aten ie mai mare. Procesul on-line a fost acceptat cu u urin  de 
c tre p rin i dar i de c tre copii care au avut oportunitatea s  se mai vad  i s  socializeze cu colegii lor. 
La finalul fiec rei întâlniri alocam 10 minute pentru a- i povesti unii altora ce au mai f cut i cât de dor le 
era de spa iul clasei de la gr dini .  

Pentru o evaluare cât mai interesant  dar i accesibil  pentru copii, am utilizat aplica ii în care am 
reu it s  compun materialele de care aveam nevoie în a identifica saltul calitativ i cantitativ pe care l-au 
facut copiii în aceast  perioad  în care predarea i înv area au avut loc on-line.  

Aplica ii ca Google Jamboard, Jigsaw Planet, chestionare, le-am utilizat în evaluare, dar i realizarea 
unor portofolii de c tre copii în parteneriat cu p rin ii, foarte în eleg tori în aceast  situa ie.  

Am reu it chiar s  realizez, pe baza unui filmule  al emo iilor, un material prin care solicitam fiec rui 
pre colar s  identifice emo iile personajului i s  spun  în ce situa ie el a avut aceea i emo ie. Copiii sunt 
foarte receptivi la astfel de aplica ii. Tehnologia este cea care ne pune în rela ie cu ceilal i i pe care trebuie 
s  o folosim cu foarte mult  aten ie. 

Consider c  acest proces de înv mânt realizat on-line este benefic i accesibil copiilor începând cu 
grupa mare. Anul acesta, la grupa mic , este pu in probabil reu ita atingerii unor obiective pe platforma 
Google Classroom, consider acum mai u oar  i util  comunicarea pe WhatsApp. 

În contextul on-line, implicarea p rin ilor, a educatoarei i a pre colarului este esen ial , iar aceste 
instrumente on-line trebuie s  creeze o interac iune semnificativ , produsele ob inute sunt cea mai bun  
dovad  în acest sens. Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este foarte important  în 
demersul de a continua realizarea procesului educa ional. 
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Tradi ional versus modern în evaluare 

Prof. Tudose Anca 
 
 
 
Evaluarea controleaz  i condi ioneaz  dinamica clasei, încât putem spune c  nu exist  înv are 

eficient  f r  evaluare. Ea ac ioneaz  în cadrul concret al clasei de elevi, folosind instrumente specifice 
pentru analiza progresului acestora în grup i individual.  

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului evaluativ din 
înv mântul preuniversitar.  

Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 
educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 
activitate de înv are sistematic .  

Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cuno tin elor asimilate i rareori pe capacit i, 
aptitudini, competen e, descurajând formarea i dezvoltarea la elevi a unor abilit i i aptitudini creative. În 
practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii eficiente 
între predare – înv are – evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalit ii 
autonome, libere i creatoare. 

 
Analiz  comparativ  între evaluarea tradi ional  i evaluarea modern  
 

Evaluarea tradi ional  Evaluarea modern  
 Expresiile cele mai frecvente 

folosite pentru denumirea 
activit ii de evaluare sunt: 
examinare, verificare, ascultare, 
control, chiar dac  aceast  
activitate se desf oar  într-un 
context cotidian, i nu la finalul 
unui program de instruire; 

 Aprecierea colar  sau 
verificarea se constituia ca 
moment separat de activitatea de 
predare-înv are; 

 Ac ioneaz  cu prec dere 
periodic, realizând, de regul , o 
evaluare sumativ ; 

 Se finalizeaz  cu clasificarea 
(clasamentul cadrelor didactice, 
evaluare comparativ ); 

 Nota sau calificativul 
„sanc ioneaz ” înv area de c tre 
cadru didactic; 

 Selecteaz  i exclude anumite 
domenii ale înv rii mai greu de 

 Este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor; 
 Nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în 

vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative; 
 Pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec ii 

de valoare; 
 Acord  preponderen  func iei educative a evalu rii; 
 Încearc  s  devin  o interoga ie global , preocupat  de 

promovarea aspectului uman în general; 
 Acoper  atât domeniile cognitive cât i pe cele afective i 

psihomotorii ale înv rii colare; 
 Se constituie parte integrant  a procesului didactic, nu mai este 

privit  din exteriorul acestuia; 
 Dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back ; 
 Tinde s  informeze personalul didactic asupra punctelor tari i 

punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra eficien ei activit ii 
didactice; 

 Î i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de 
predare i de înv are, de interven ie formativ ; 

 Devine un proces continuu i integrat organic procesului de 
instruire; 

 Devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului 
înv rii, în vederea amelior rii sau reorganiz rii acesteia; 

 Evalueaz  cadrelele didactice în raport cu o norm , cu criterii 
dinainte formulate; 

761



evaluat:atitudini,comportamente
, tr s turi de personalitate etc; 

 Evaluatorul constat , 
compar  i judec ; 
 

 Criteriile sunt cunoscute i de evaluator i de evaluat; 
 Solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor, 

precum i cre terea gradului de adecvare a acestora la situa ii 
didactice concrete; 

 Vizeaz  deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale 
spa iului colar (competen e rela ionale, comunicare; disponibilit i 
de integrare social ); 

 Centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în 
permanen  pe cele negative; 

 Ofer  transparen  i rigoare metodologic ; 
 Caut  s  aprecieze i eficacitatea ansamblului de procese care 

trebuie s  conduc  la înv are.  
 
Evaluarea colar  nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine. Ea trebuie 

s  aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi: progres/regres, trebuie s  stimuleze activitatea 
elevului i s  faciliteze progresul s u, profesorul trebuie s  fie neutru i obiectiv pe cât posibil.  
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Evaluarea online sau tradi ional  

Tudose Georgiana Ana-Maria 

 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

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

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

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

Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau 
evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu suces.  

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

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

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

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem s  inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i traditional 

Instrumente de evaluare online 

Prof. Tudurean Gabriela Nicoleta 
Liceul Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc 

 
 
 
Tr im timpuri diferite, vremuri pandemice care ne-au f cut s  ne schimb m modul de gândire, 

viziunea i stilul de înv are, predare, evaluare. Aceast  pandemie a adus cu ea i nevoia inevitabil  de 
adaptare la un sistem nou de predare online, cu care nu eram obi nui i în trecut. Cadrele didactice în special, 
au fost nevoite s  se adapteze din mers noilor condi ii oferite de sistem, de coal  i de propriile interese.A 
fost momentul în care, fiecare dintre noi a c utat noi surse de informare pentru a în elege i a înv a s  
utilizeze noi resurse, noi metode de predare, de înv are i de evaluare. 

Referitor la evaluare, tim cu to ii c  principalul ei scop este reprezentat atât de cuantificarea m surii 
în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire, a unei lec ii, unit i de înv are, etc cât i a 
eficien ei metodelor de predare/înva are. A adar activit ile de evaluare trebuie s  fie realizate în deplin  
concordan  cu nevoile de formare ale elevului. Evaluarea online este o metod  a evaluarii care poate 
raspunde eficient situa iilor identificate, mai ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale 
evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i cumulativ .  

Cea mai utilizat  form  a evaluarii online este reprezentat  de testele tip chestionar. Acestea pot fi cu  
r spunsuri de tip ,,da"/"nu" (,,adev rat"/"fals") sau  presupun selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de r spuns din mai multe posibilit i, întreb ri cu r spuns deschis asociere de texte, imagini, etc. 

Din experien a personal  ca profesor de limba englez , voi descrie o parte dintre instrumentele 
utilizate cu suces în evaluarea elevilor mei.Google Classroom este un instrument  utilizat  pentru  discu ii 
cu elevii - Meet video chat fiind acum inclus gratuit. Aceast   aplica ie  poate oferi feedback direct fiecarui 
elev, aici pot fi corectate teme, i nu în ultimul rând poate fi creat  o banca de comentarii pentru 
comunicarea facil  a feedback ului pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor . 

Un alt instrument de evaluare a cuno tin elor cu care am lucrat i lucrez foarte u or, este aplicca ia 
Quizizz. Aceasta presupune prezentarea  unor teste, avatare amuzante, teme, tabele, muzica, meme-uri. 
Aplicatia este disponibil  gratuit i poate fi accesat  foarte u or de pe telefon, laptop, tableta sau computer. 

O alt  aplica ie unde pot fi create diverse activit i interactive de evaluare, este Wordwall. Am creat 
împreun  cu elevii i pentru elevi, diferite fi e de lucru, chestionare, jocuri de identificare a unor cuvinte 
lips , de potrivire, jocuri de formare de noi cuvinte, etc. Trebuie men ionat faptul c  aceast  aplica ie 
con ine i materiale gata create de c tre al i utilizatori, fiind astfel o important  surs  de informare i 
inspira ie pentru încep tori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Cu ajutorul acestui 
instrument, am creat cu u urint  seturi de întreb ri pe care le-am folosit în cazul pred rii sincrone sau 
asincrone. Aceste tipuri de teste pot fi folosite atît ca activitate de warm up (înc lzire) cât i la finalul lec iei, 
pentru a asigura feed-back-ul. Elevilor le place i sunt implica i în totalitate,  într-un  mod interactiv în 
rezolvarea testelor sau a jocurilor, care pot fi distribuite cu u urin , dând clic pe butonul ,,Partajeaz ". 

O aplica ie îndr git  de elevi este Kahoot, instrument care are ca baz  pedagogic  idea c  elevii devin 
,,profesori", construind ei in i i itemi de teste. 

Exist  de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi cu succes, dac  sunt 
încuraja i i familiariza i s  lucreze cu ele  pentru a realiza prezent ri: Canva, Prezi, Animaker etc. Elevii 
pot sa realizeze filmule e  în care s  surprind   atât imaginea de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea 
proprie. 
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Formarea i educa ia elevilor nostri depinde în mare m sur  de nivelul i standardul de adaptare a 
fiec rui cadru didactic în parte la noile tehnologii. Înv area pe tot parcursul vie ii este o component  
important  a procesului de evolu ie uman , iar noi cadrele didactice, ca principali promotori ai educa iei 
trebuie s  încerc m s  fim mereu preg ti i i deschi i noilor provoc ri. 

 
 
Bibliografie: 
 
guizizz.com/  
wordwall.net/ro 
guizlet.com/  
leamingapps.org/ 
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Evaluarea tradi ional  –                                                                 
erori, obiectivitate i subiectivism 

 

Prof. Tufan Nicoleta,                                                                    
Colegiul Na ional ”Mihai Eminescu” Bucure ti 

 
 

 
Finalitatea real  i concret  a actului de înv are este legat , indiscutabil, de evaluare. Indiferent daca 

procesul instructiv-educativ se realizeaz  într-un cadru formal sau informal, el are nevoie de o finalitate, de 
o modalitate care s  eviden ieze gradul în care informa iile însu ite, abilit ile i competen ele formate, 
atitudinile nou realizate reprezint  repere sau mijloace prin care participan ii pot opera în via a de zi cu zi. 
Evaluarea activit ii elevilor este foarte important , nu trebuie neglijat  sau realizat  în mod superficial. Ea 
ofer  un etalon cu o mare utilizare în plan personal (pe baza c ruia fiecare elev î i poate aprecia nivelul de 
cuno tin e, competen ele formate, insistând, în func ie de interese, pentru cre terea performan ei) i în plan 
colectiv (mai ales când ne referim la grupe de elevi/ clase unde, în func ie de nivelul si stilurile de înv are, 
fiecare profesor î i adapteaz  strategiile didactice). 

În orice proces didactic, evaluarea este o component  important . Literatura de specialitate 
eviden iaz  numero i factori care influen eaz  evaluarea, erori care pot ap rea în timpul acestui proces. 
Dezirabil este ca, fiecare profesor, s  g seasc  echilibrul în evaluare, în sensul de a aprecia i evalua cât 
mai obiectiv. Practica de zi cu zi ne pune adesea în situa ii în care, f r  s  inten ion m acest lucru, în 
evaluarea activit ilor elevilor, apreciem într-o m sur  mai mare sau mai mic , subiectiv.Acest lucru poate 
avea consecin e negative atât asupra elevilor, în sensul c , dac  notarea este subevaluativ  pot ap rea situa ii 
de descurajare, anxietate, demotiva ie pentru înv are, iar în situa ia în care aprecierea subiectiv   este f cut  
în favoarea elevului, supraevaluativ , poate fi un fals rezultat pozitiv. În aceast  situa ie, elevul care ob ine 
note foarte mari dar care nu reflect  bagajul s u de cuno tin e, ca urmare a unei evalu ri subiective pozitive, 
poate avea surprize nepl cute cu ocazia unor evalu ri regionale/ na ionale, cu al i evaluatori decât cel cu 
care era obi nuit.Cauzele care duc la evalu ri predominant subiective  pot fi generate atât de factori interni 
( personalitatea permisiv  a evaluatorului, starea de moment, indiferen a, etc) , cât i de factori externi 
(anumite evenimente recente personale sau sociale, cadrul în care se desf oar  evaluarea, etc). 

În decursul carierei didactice apar situa ii în care evaluarea pe care am realizat-o a înclinat uneori spre 
obiectivism sau spre subiectivism. Nu putem ignora faptul c  suntem fiin e umane, iar scopul unei evalu ri 
nu este acela de cunatifica exact anumite cuno tin e, de a realiza statistici rigide ignorând emo iile sau 
nerespectând întocmai anumite ablone fie c  este vorba de profesori, fie de elevi.Ideal este îns , ca pe 
parcursul evalu rii, fiecare profesor s  g seasc  echilibrul între cele dou  tendin e, încercând s  evite, pe 
cât posibil, capcanele unor erori. 

Astfel, evaluarea tradi ional , clasic  este realizat  atât în  forma scris , cât i în forma oral .Gradul 
de subiectivitate în evaluare este mult mai sc zut în cazul evalu rii scrise, mai ales în condi iile în care 
subiectele lucr rii sunt clar definite i exist  un barem de notare corect întocmit i aplicat. În ceea ce priveste 
evaluarea oral , subiectivitatea poate cre te, fiind influen at  de mai multi factori, aminti i anterior. Dintre 
erorile frecvent întâlnite ce pot ap rea în evaluarea tradi ional  relevante sunt: 

a. Efectul „halo” i stereotipiile. Evaluarea se bazeaz  foarte mult pe extinderea unor calit i 
secven iale la întreaga lucrare/ prezentare oral  a unei activit i. Efectul are ca baz  psihologic  faptul c  
impresia par ial  iradiaz , se extinde asupra întregului. În aceast  situa ie, profesorul-evaluator nu mai 
acord  aten ia cuvenit  unor eventuale lipsuri ale elevilor „performan i”, dup  cum nu mai observ  cu 
acurate e elementele pozitive ale perform rii elevilor eticheta i deja drept „slabi”. 

 b. Efectul de ancorare. Const  în supraevaluarea unor r spunsuri datorit  faptului c  atrag aten ia 
asupra unor aspecte ”surpriz ”, mai pu in frecvente, a teptate, identificabile la nivelul majorit ii 
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 c. Efectul Pygmalion sau efectul oedipian. În acest caz, evaluarea se bazeaz  pe p rerea pe care 
profesorul-evaluator i-a format-o despre capacit ile elevului la modul general, opinie care s-a stabilizat, 
chiar la nivel subcon tient.  

d. Ecua ia personal  a examinatorului. Distorsioneaz  evaluarea corect  pentru c   profesorul-
evaluator î i structureaz  anumite criterii proprii de apreciere, pozi ionându-se uneori diferit fa  de anumite 
standarde i bareme de evaluare i de notare. Unii profesori-evaluatori sunt mai genero i, punctând în plus, 
al ii sunt mai exigen i, acordând cu prec dere valori par iale sau punctajele minimale.  

 e. Efectul tendin ei centrale.Apare atunci când, în procesul de evaluare, profesorul se pozi ione a 
sistematic în mijlocul scalei de notare (a punctajelor) din dorin a de a nu gre i i de a nu subevalua, respectiv 
supraevalua elevii. Acest efect diminueaz  posibilitatea de a discrimina performan ele elevilor de nivel 
mediu în raport cu cele ale candida ilor de nivel sc zut sau ale celor de nivel ridicat.  

 f. Efectul de similaritate. În evaluare, profesorul are tendin a de a- i exercita judecata evaluativ  prin 
raportare la sine, la experien a personal   În aceast  situa ie, discrimin rile sunt frecvente, nivelul evalu rii 
fiind influen at de aceste caracteristici ale profesorului. 

 g. Efectul ordine. Din motive obiective sau subiective, evaluarea se men ine aproximativ la acela i 
nivel de apreciere, respectiv de acordare a punctajelor pentru o suit  de r spunsuri care, în realitate, prezint  
anumite diferen e calitative, f r  a face diferen ierile valorice necesare.  

 Aceste erori ce apar adesea în evaluarea tradi ional , atât în cazul evalu rii scrise, cât i în cazul celei 
orale, pot fi întâlnite i în evaluarea online, mai ales în noul context de desf urare a procesului educativ.  

Educa ia nu poate fi oprit  i nici lipsit  de evaluare, aceasta fiind un mijloc, un instrument esential 
în actul didactic.  

Fiecare dintre metodele didactice, de predare, formare de aptitudini i competen e, de evaluare pot 
exprima un grad mai mic sau mai mare de obiectivitate au subiectivitate.  

M sura în care reu im sa aplic m în practic  un echilibru între cele dou  tendin e va sta la baza 
reu itei i cre terii performan elor morale, informa ionale i profesionale ale tuturor actorilor implicati – 
elevi, profesori, p rin i. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Profesor în învatamantul prescolar, Tugui Marioara Daniela                                  
Scoala Gimnaziala “Dimitrie Cantemir” Fetesti - Ialomita 

 

Evaluarea nu se prezint  decât în strâns  interrele ionare cu predarea i înv area, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achizi ii temeinice i o coeren  continu  în întregul demers educa ional. 
’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’(D. Ausbel) 

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

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

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

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

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i: 

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei, 
 Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ  
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

In activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 
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Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
cumulativ . 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afecteaz  i ara noastr , înv mântul românesc 
este pus în fa a unei provoc ri f r  precedent: suspendarea cursurilor fa  în fa  i trecerea procesului de 
predare-înv are-evaluare în mediul online. 

Dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educa ionale, prin apari ia a noi tipuri de 
cursuri, institu ii i platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

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

Metodele tradi ionale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligen ei, cuno tin elor, 
abilit ilor sau efortului. i nu reflect  nici m car abilit ile i preg tirea pentru via a profesional  

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a În aceasta perioad , 
când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . Deci reprezint  o form  
de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de înv mânt 
clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

In activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

 

 Bibliografie: 

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 

Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
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ÎNV MÂNTUL ON LINE -                                                           
PERSPECTIVE PERSONALE 

 

Prof. UNEA VIORICA 

,,Spune-mi ce evaluezi i- i voi spune pe cine formezi 

Pentru o solu ie alternativ  de e-learning, profesorul/înv torul i copilul sau p rintele copilului 
trebuie s  aib  acces la Internet. De asemenea, trebuie s  aib  un dispozitiv cu acces la Internet. Poate fi i 
un mobil cu un display cât de cât cu o rezolu ie mai bun . Ceea ce era considerat pân  ast zi a fi un 
„handicap” al copiilor „dependen i” de telefoane, se poate transforma într-o form  de continuitate a 
procesului educa ional în condi ii de criz . Pentru c  dac  o preg team din timp, nu ajungeam la 
improviza ii. Pe lâng  accesul la internet, mai avem nevoie de o adres  de e-mail. Pentru cei care nu tiu, 
sistemele de adrese de e-mail gratuite, cele mai utilizate sunt: Gmail i Outlook.  

Cel mai mare sistem de e-mail al tuturor timpurilor, Yahoo, a pierdut mult din cota de pia  i de 
asemenea, din securitate.În ambele cazuri este posibil ca adresa de e-mail s  ceara data na terii, iar unele 
sisteme s  nu accepte o dat  de na tere sub 12 ani. În cazul Outlook se pot crea conturi de copil asociate 
unui cont de p rinte din acela i sistem folosind Microsoft Account.  

Un Microsoft Account se poate crea i folosind o adres  de e-mail de Gmail.Personal pentru copilul 
meu, am ales s  îi creez o adres  de Gmail (având dispozitiv cu Android) i am creat un Microsoft Account 
de tip copil pentru el folosind adresa mea de Outlook. În felul acesta pot monitoriza timpul petrecut în fa a 
telefonului, lista de site-uri accesate i cuvintele sau expresiile folosite în Search.Cei de la Google au i ei o 
form  de Account dar nu am identificat conturile de tip Copil.În cazul în care copilul nu are un dispozitiv 
mobil, pute i folosi f r  nici o problem  un Laptop sau un Calculator sau o tablet . Avantaje i dezavantaje 
cu privire la dispozitive apar în la toate formele plus în func ie de caz.Trebuie s  lu m în calcul c  timpul 
de focus al copilului în fa a ecranului electronic precum i performan ele sale pe termen lung sunt mai 
reduse.  

Oboseala intervine mult mai rapid în aceast  combina ie dispozitiv- coal .În acest context orele în 
fa a ecranului trebuie reduse la 30-35 minute cu pauze de 15-20 minute între ele. Pauzele presupun 
deplasarea în spa iu deschis sau pur i simplu câ iva pa i prin cas /apartament. Recomanda i asta cu 
stricte e, pentru c  altfel vor ap rea dureri de cap dup  primele ore de utilizare.Dup  ce ne-am asigurat de 
faptul c  avem acces la Internet trebuie s  g sim o form  de comunicare video. Avem nevoie de 
interac iune.  

Copiii au nevoie s - i vad  înv torul sau profesorul i s  îl asculte chiar dac  uneori nu în eleg 
foarte bine. Dac  ave i doi copii cu programe diferite în aceea i cas  ave i nevoie de c ti. Ca recomandare, 
nu folosi i c tile care se introduc în urechi, mai ales pentru copiii cu vârste mici!Din punctul meu de 
vedere, cea mai bun  op iune pentru comunicarea video, audio i cu partajare de ecran este Skype. Este 
foarte u or de utilizat, permite conversa ii multiple, managementul închiderii microfoanelor, managementul 
înregistr rilor, chat în format text i în acela i timp, partajare de fi iere sau schimb partajare de ecran cu 
al i participan i.Este disponibil pentru diferite sisteme de operare i dispozitive. WebEx permite de 
asemenea, înregistrarea prezent rilor, planificarea întâlnirilor precum i statistici integrate pe partea de curs. 
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Solu ia este disponibil  atât pentru mobil cât i pentru Desktop. În cazul în care comunicarea video în timp 
real nu este posibil  datorit  laten ei datorate conexiunilor slabe, emo iilor din cauza nout ii formei etc, 
profesorii pot alege varianta înregistr rii offline a prezent rii unei teme sau subiect de la clas  i apoi 
înc rcarea acestuia pe platforme dedicate, exemplu Youtube.Sunt foarte multe instrumente pentru desktop 
recording, dar dac  profesorul dore te s  se filmeze la tabl , poate face acest lucru cu un simplu telefon 
mobil. 

Avantajul Video offline este c  acestea pot fi consultate i ulterior, sau editate înainte de a fi 
înc rcate.Revenind la Youtube, acesta permite i crearea de canale i playlist-uri private, în a a fel încât 
distribuirea video s  se realizeze doar pentru elevii din clasa respectiv .Ca o recomandare: împ r i i o tem  
pe subcapitole i crea i pentru fiecare subcapitol filme de maximum 7-10 minute. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE LA GRUPA MIJLOCIE 
 

PROF. ÎNV. PRE C.: TURBATU ELENA 
GR. CU P. P. NR. 4 ADJUD 

  
 
 
Evaluarea ini ial  la grupa mijlocie în anul scolar 2021 - 2022 s-a desfasurat in perioada 13-24 

septembrie 2021 prin care s-a urm rit gradul de progres al fiec rui copil în parte i al grupei în ansamblu 
de la ultima evaluare si pân  în prezent. Acest lucru a necesitat elaborarea i punerea în practic  a unor 
modalit i i forme cât mai eficiente de realizare a evalu rii, prin care s  surprind  cât mai fidel 
performan ele pre colarilor în raport cu obiectivele stabilite anul trecut colar. 

Obiectivele stabilite pentru evaluarea initiala au urmarit nivelul la care se afla copiii in ceea ce 
priveste: 

I. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZIC , S N TATE I IGIEN  PERSONAL  
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMO IONAL  
III. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI I A COMUNIC RII 
IV. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIV  
V. DOMENIUL CAPACIT I I ATITUDINI DE ÎNV ARE 
 
Datorita particularitatilor de varsta si individuale ale prescolarilor, au fost stabilite obiective si 

mijloace de realizare care sa dea posibilitatea prognosticarii si diagnosticarii cat mai corecte a interpretarii 
rezultatelor. 

Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse si au fost selectate tinand cont de varsta 
prescolarilor si de faptul ca grupa este formata din  28 de copii cu varsta de 4 -5 ani. 

 
Pe parcursul evalu rii s-a realizat: 

• Observarea sistematic  a copiilor în timpul diferitelor activit i; 
• Dialogul cu pre colarii i p rintii; 
• Studiul produselor activit ii; 
• Probe orale, practice; 

 

  In scopul atingerii indicatorilor, vom utiliza urmatoarele practici de sprijin: 
 

I.  Domeniul dezvoltare fizic , s n tate i igien  personal : 
- implicarea copiilor în momentele de rutin  ale zilei.; 
- exerci ii de dezvoltare a motricit ii fine i grosiere; 
- jocuri în aer liber i mi care; 
- jocuri mortice. 
 
II. Domeniul dezvoltare socio – emo ionale: 
- Discu ii libere privind dezvoltarea comportamentului pro-social; 
- Jocuri de rol, dramatizare; 
- Jocuri i activit ti de dezvoltare a responsabilit ii; 
- Jocuri de asociere a culorilor cu diverse emo ii. 
 

III. Domeniul capacit i i atitudini în înv are: 
- Calendarul naturii; 
- Jocuri în cadrul activit ilor liber alese; 
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- Jocuri simbolice. 
 
IV. Domeniul dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii: 
- Povestiri/lecturi ale educatoarei; 
- Repovestiri ale copiilor; 
- Jocuri simbolice. 
 
V.   Domeniul dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii 
- Exerci ii cu material individual 
- Lecturi dup  imagini 
- Calendarul naturii 
- Deschiderea unor centre precum: Art , Bibliotec , tiinta, Jocuri de mas . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  
între online i tradi ional 

Profesor: Turc Florentina 
 

 

Metode de evaluare: 

a. Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat  
în clasa de elevi din sistemul românesc de învâ mânt, dar in situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. 

Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i calit ii 
procesului de instruire, prin intreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în scris. 

 

,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane,,. 

Avantaje: 

-caracter interactiv, ce solicit  abilit ile de comunicare i de rela ionare ale elevilor ; 

-încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului efectiv-atitudinal; 

-asigur  un feedback imediat ,  

-ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat eventualele gre eli sau neîn elegeri ale 
elevului în raport cu un con inut specific,  

-elevul are posibilitatea de a r spunde imtr-un mod original , are mai mult  libertate pentru 
argumentare 

Limite: 

-nu acoper  uniform i echilibrat un domeniu de con inut , operând selectiv 

-nivel sc zut de validitate i fidelitate 

-gradul diferit de dificultate al întreb rilor de la un elev la altul 

-varia ia comportamentului evaluatorului 

-starea emo ional  a elevului 

-consum  mult timp. 

b. Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare adecvat  pentru 
evaluarea informativ  fiind concretizat  intr-o gam  variat  de suporturi scrise:lucr ri de control, referate, 
teze, eseuri. 

Avantaje: 

-acoperirea unitar  i mai complet  a unui domeniu de con inut 

-evaluarea tuturor elevilor asupra aveluia i con inut curicular 
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Limite: 

-realizeaz  un feedback slab, eventuale confuzii, erori inregistrate nu pot fi eliminate 

-prelungirea intervalului dintre momentul aplic rii probei scrise i cel al cirect rii i comunic rii 
rezultatului anuleaz  efectele formative ale evalu rii 

c. Verificarea în mediul online 

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

La polul opus apar incertitudini, a tept ri diferite. 

La prima intrractiune cu educatia online este necesar sa se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, 
precum i ce instrument i tehnici sunt potrivite pemtru grupul int . 

In educatia online se schimb  in primul rând, mediul de înv are.Nu mai exist  coala ca spa iu . 

Modific ri apar i in ceea ce prive te comunicarea.Acesta este puternic filtrat  de tehnologie , nu mai 
este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune um efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult.mai 
umplut de resurse ce urmeaz  a fi investite. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

Profesor: Turc Marius 
 

 

Metode de evaluare: 

 

a. Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat  
în clasa de elevi din sistemul românesc de învâ mânt , dar in situa ia examenelor na ionale , utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. 

Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i calit ii 
procesului de instruire, prin intreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în scris. 

,, Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane ,,. 

Avantaje: 

-caracter interactiv , ce solicit  abilit ile de comunicare i de rela ionare ale elevilor; 

-încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului efectiv-atitudinal; 

-asigur  un feedback imediat,  

-ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat eventualele gre eli sau neîn elegeri ale 
elevului în raport cu un con inut specific,  

-elevul are posibilitatea de a r spunde imtr-un mod original, are mai mult  libertate pentru 
argumentare 

Limite: 

-nu acoper  uniform i echilibrat un domeniu de con inut , operând selectiv 

-nivel sc zut de validitate i fidelitate 

-gradul diferit de dificultate al întreb rilor de la un elev la altul 

-varia ia comportamentului evaluatorului 

-starea emo ional  a elevului 

-consum  mult timp. 

b.Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare adecvat  pentru 
evaluarea informativ  fiind concretizat  intr-o gam  variat  de suporturi scrise:lucr ri de control, referate, 
teze, eseuri. 

Avantaje:- 

-acoperirea unitar  i mai complet  a unui domeniu de con inut 

-evaluarea tuturor elevilor asupra aveluia i con inut curicular 
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Limite: 

-realizeaz  un feedback slab, eventuale confuzii, erori inregistrate nu pot fi eliminate 

-prelungirea intervalului dintre momentul aplic rii probei scrise i cel al cirect rii i comunic rii 
rezultatului anuleaz  efectele formative ale evalu rii 

c.Verificarea în mediul online 

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

La polul opus apar incertitudini , a tept ri diferite. 

La prima intrractiune cu educatia online este necesar sa se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta , 
precum i ce instrument i tehnici sunt potrivite pemtru grupul int . 

In educatia online se schimb  in primul rând , mediul de înv are.Nu mai exist  coala ca spa iu . 

Modific ri apar i in ceea ce prive te comunicarea.Acesta este puternic filtrat  de tehnologie , nu mai 
este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune um efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult.mai 
umplut de resurse ce urmeaz  a fi investite. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
între online i tradi ional 

Prof. înv. pre c.: TURCU LARISA-DRAGA                                                
G. P. P. ”CSIPIKE”- SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 

 

 

Dac  în prim vara anului trecut a fost doar o perioad  de testare i acomodare, în prezent predarea 
online pentru pre colari i colari a devenit o realitate zilnic . Educatorii, înv torii i profesorii au nevoie 
de instrumente adaptate i practici de lucru pentru a sus ine predarea i evaluarea online pentru pre colari 
i colari, dar i pentru a o face atractiv  i folositoare. 

Având în vedere situa ia actual  în care ne afl m, putem afirma c  metodele tradi ionale de evaluare 
a rezultatelor colare nu mai corespund noilor cerin e. Ele nu dispar ci se diversific  sau se completeaz  cu 
metodele alternative, pentru a realiza o m surare obiectiv  a rezultatelor. Atât metodele tradi ionale cât i 
cele alternative trebuie s  corespund  noilor cerin e ale evalu rii. 

Evaluarea este un act didactic complex ce se integreaz  organic în procesul de înv mânt. Ea 
urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, la fel ca i valoarea, nivelul, performan ele i 
eficien a acestora la un moment dat. evaluarea constituie o component  a celor trei axe fundamentale ale 
procesului didactic împreun  cu predarea i înv area. Principalele forme de evaluare sunt ini ial , continu  
i sumativ  s  se reg sesc în procesul didactic desf urat în toate unit ile de înv mânt pre colar, dar în 

mod diferen iat.  

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar sau în momentul în care copilul este înscris 
la gr dini . Evaluarea continu  dep e te planul controlului cuno tin elor, urm rind demersul progresiv al 
copilului; este un mijloc eficace de prevenire a situa iilor de e ec. Evaluarea sumativ  se realizeaz  prin 
verific ri la sfâr itul semestrelor, al anului colar sau la finalul frecvent rii gr dini ei. 

Pandemia cu care ne confrunt m de mai bine de un an, ne-a determinat s  experiment m un nou stil 
de predare i, automat de evaluare, când inem leg tura cu copiii i p rin ii online. In acest context, sarcina 
cadrelor didactice nu este deloc u oar . Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii 
pre colari. Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va 
îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Dintre site-uri online utilizate, adic  instrumente digitale în înv mântul pre colar pentru evaluarea 
online/ aplica ii feedback ar fi:  

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. 

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

Kahoot- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se creeaz  
teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te 
gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului 
sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  

Ceea ce am tr it din martie încoace, reprezint  o situa ie aparte, iar m surile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de solu ii de urgen  i de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, cât i a 
copiilor i p rin ilor, deoarece era absolut necesar  continuarea înv rii i a comunic rii educa ionale. Pe 
viitor, se dore te ca un model de predare de tip hibrid s  r mân  în educa ie, iar lec iile înv ate de profesori 
i elevi în aceast  perioad , datorit  nevoii de adaptare, s  fie un plus de valoare adus sistemului educa ional 

din ara noastr . 
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Evaluarea nivelului de performan                                                        
pentru competen ele specifice la disciplina Istorie 

 

Prof. u ar  Maria Crinu a 
 

 

Toate competen ele specifice din curriculum trebuie s  fie structurate pentru to i 
elevii. Dar, nu toate vor fi la acela i nivel de performan  pentru fiecare elev în parte. Din 
motive care in de experien ele, ritmurile de înv are i profilurile cognitive i socioemo ionale, elevii vor 
demonstra în mod diferit achizi iile de înv are.  

Unii elevi vor avea rezultate mai bune la lectur  (pentru c  au avut un sprijin înc  din copil rie acas , 
de exemplu), al ii vor fi mai performan i la interac iune oral  (pentru c  sunt mai expansivi i nu 
au teama de e ec, de un alt exemplu).  

Indiferent cum ar fi ritmul achizi iei, atât elevii cât i profesorii trebuie s  tie care este nivelul atins 
i ce este de f cut pe mai departe (remediere, consolidare, sprijin pentru excelen  etc.). Ori, pentru acestea, 

este necesar  o m sur  corect , obiectiv  i prietenoas  (f r  stres!) a nivelului atins la fiecare competen  
în parte. În func ie de acesta se poate organiza activitatea didactic  în mod corespunz tor, iar elevul devine 
con tient de propriul progres în înv are.  

De men ionat c , pentru competen ele de decodare a mesajului oral, de lectur  i de redactare, 
evaluarea se poate realiza mai rapid pentru întreaga clas  prin intermediul unor teste (cu creionul pe hârtie!). 
Pentru competen ele orale, testul nu este îns  adecvat. Indiferent de instrument, ne intereseaz  m surarea 
nivelului de performan  i deci, fie c  e vorba de întreb ri de test, fie de aprecierea unui enun  oral acestea 
se raporteaz  la competen ele specifice ale clasei. 

Evaluarea prin proiect este o form  de evaluare care ofer  informa ii profesorului despre starea 
procesului de înv are i despre cum poate fi perfec ionat acesta. Informa ii despre cum progreseaz  un 
elev, ce capacit i cognitive folose te, gradul de autonomie, despre ce anume îl motiveaz , cât de eficiente 
sunt anumite interven ii, reprezint  elemente dintr-o gril  de audit al înv rii care regleaz  interven ia i 
strategia profesorului. În acela i timp, evaluarea prin proiect ofer  oportunit i de autoevaluare pentru elev. 

Crearea planurilor de proiect, a listelor de verificare, a grilelor de evaluare, utilizarea sugestiilor de 
reflec ie asupra propriei înv ri, identificarea, recunoa terea i surmontarea dificult ilor, precum i feed-
back-ul oferit de c tre colegi, sunt câteva dintre elementele care, indicate elevilor, le creeaz  acestora 
sentimentul c  de in controlul asupra înv rii i ajut  la dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. 

Evaluarea prin proiect, indiferent de ideile de produse realizate ca finalitate material , concret  a 
proiectului, r spunde unei solicit ri explicite a programei: „O component  a competen ei, la fel de 
important  precum abilitatea i cuno tin ele, este reprezentat  de valori i atitudini. Evaluarea acesteia se 
poate realiza, cu prec dere, prin metodele complementare/alternative de evaluare care ofer  elevului 
posibilitatea s  demonstreze colaborare, încredere în sine, spirit de ini iativ , respect pentru al ii, apreciere 
critic  i curiozitate, voin a de a lua decizii, utilizare responsabil  a mijloacelor interactive, respect pentru 
valori.  

Metodele complementare/alternative de evaluare, de i cronofage, asigur  individualizarea sarcinilor 
de lucru, valorificând i stimulând creativitatea i originalitatea elevilor, pun în valoare abilit ile practice 
aplicative ale elevilor i favorizeaz  înv area prin cooperare precum i implicarea personal  a elevului în 
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activitatea de înv are, dezvoltând motiva ia intrinsec  a acestuia.” (Capitolul Evaluare, Programa colar  
pentru disciplina Istorie, OMEN nr. 3.393/28.02.2017). 

Abordarea unit ii de înv are prin metoda proiectului s-a dovedit a fi o alegere corect , având în 
vedere interesul i impactul avut asupra elevilor. Impresiile acestora au fost dintre cele mai pozitive, 
subliniind faptul c  metoda proiectului le-a adus istoria mai aproape de preocup rile lor, le-a inspirat 
activitatea la celelalte discipline de studiu i în alte domenii de interes personal i, nu în ultimul rând, i-au 
exprimat inten ia de a realiza noi proiecte de asemenea factur  la disciplina Istorie. 

Pornind de la competen ele necesare secolului XXI, putem afirma, f r  nicio re inere, c  utilizarea 
metodei proiectului la disciplina Istorie, reprezint  în egal  m sur  o provocare i o necesitate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i traditional 

Prof. înv. primar: Udrea Daniela Melania                                                  
coala Gimnazial  Dr g ne ti de Vede, jud. Teleorman 

Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: ini ial , continu , sumativ , presupune un grad de efort atât 
din partea cadrului didactic, cât i din partea elevilor. Dac , în general, rolul elevului se rezum  la a sus ine 
diferitele teste i în unele cazuri, la a se autoevalua i autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. 
Cadrul didactic trebuie s  in  cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea 
testelor pe care le propune elevilor.  

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director  
i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , 

formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: 
insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  
trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative men ionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  
autonomi în înv are.Înv area i evaluarea  bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o 
serie de op iuni. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

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

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

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

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 

de proces educa ional online.. Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am f cut 
cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii 
reu esc s  ating  obiectivele de înv are. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 
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 Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, 
chestionare i se poate trimite feedback.  

Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i s  lucreze în ritmul lui, 
fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe 
lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. 
Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt loga i 
pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru 
sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  
rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza 
cu suces.  

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de c tre elevi diferi i, de exemplu - Miro, o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz  i colaboreaz  în 
diferite formate - Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii . 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile de pe platform  
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor 
lor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul 
unei unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
ei. 
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Importan a evalu rii ini iale 

Prof. Udrea Doriana Ramona,                                                            
Colegiul Na ional Spiru Haret, Târgu Jiu 

 
Evaluarea are numeroase defini ii i vizeaz  numeroase aspecte. 

Din punct de vedere didactic evaluarea const  într-o m surare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a 
atingerii obiectivelor sau a gradului de proximitate a unui rezultat colar în raport cu o norm .În domeniul 
colar termenul de evaluare are sensul de a atribui o not  sau un calificativ unei presta ii. Actul evaluativ 

în coal  trebuie realizat în func ie de mai multe tipuri de factori care intervin în desf urarea acestuia, cum 
ar fi: factorii generali, factorii umani i însu irile acestora i componentele procesului de instruc ie i 
educa ie. 

Rezultatele care se ob in sunt rezultatul tuturor acestor factori, iar procesele evaluative vizeaz  
estimarea contribu iei lor în desf urarea activit ii didactice. Evaluarea este un schimb cu dublu sens între 
cadrul didactic i elev. Din aceast  perspectiv  decurge datoria colii de a informa p rintii privind evolu ia 
copiilor lor, ca parteneri ai colii.  

Procesul de evaluare are mai multe caracteristici, dintre care voi men iona urm toarele: 

• Evaluarea colar  urm re te progresul elevului  

• Evaluarea trebuie s  fie în slujba procesului educativ 

• Pentru a evalua corect, profesorul trebuie s  fie neutru i obiectiv, pe cât posibil  

• A evalua un elev înseamn  a-i transmite ini ial informa ii utile 

• Evaluarea trebuie s -l ajute pe elev deoarece o s  fie evaluat toat  via a 

• Evaluarea trebuie s  se adreseze unei fiin e în devenire, care n-a încheiat procesul de dezvoltare,deci 
un trebuie s -l sperie pe elev. Având în vedere c  evaluarea este o ac iune complex , trebuie s  urm rim 
atât m surarea fenomenelor, dar i interpretarea i aprecierea datelor ob inute pentru a putea în final s  
proced m la adaptarea deciziilor ameliorative. Ei bine, în practica educa ional  se disting trei strategii de 
evaluare: evaluarea ini ial , evaluarea sumativ  i evaluarea formativ . 

Evaluarea ini ial  este diagnostic , stimulant  i indic  planul de urmat în procesul de înv are. Ea se 
realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc  nivelul de preg tire a  elevilor 
în acest moment, condi iile în care ace tia se pot integra în activitatea care urmeaz . 

Obiectivele acestei evalu ri privesc cunoa terea capacit ilor generale de înv are ale elevilor, a 
faptului c  ace tia st pânesc acele cuno tin e i abilit i necesare în elegerii con inuturilor programului care 
urmeaz . Ea se realizeaz  în special prin probe scrise, probe care îndeplinesc o func ie predictiv ,indicând 
condi iile prin care elevii vor putea asimila con inuturile noului program de instruire. 

Evaluarea ini ial  este important  deoarece este o modalitate de cunoa tere a elevilor nu numai prin 
prisma nivelului de cuno tin e de inute de ace tia sau abilit i pe care le au ci i prin faptul c  po i afla, la 
nivel 0, cum scriu, citesc sau gândesc.  
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SCOPUL evalu rii ini iale:  

• identific  nivelul achizi iilor ini iale ale elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i,în 
scopul asigur rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat urm toare; 

• “este indispensabil  pentru a stabili dac  subiec ii dispun de pregatirea necesare cre rii de premise 
favorabile unei noi înv ri” (Ioan Cerghit, 2002).  

PRINCIPIUL TEMPORALITATII 

• se efectueaz  la începutul unui program de instruire (ciclu de înv mânt, an colar, semestru, 

începutul unui capitol i chiar al unei lec ii). 

OBIECTUL EVALU RII INI IALE:  

• este interesat  de “acele cuno tin e i capacit i care reprezint  premise pentru asimilarea noilor 
con inuturi i formarea altor competen e” (I. T. Radu), premise “cognitive i atitudinale” capacit i,interese, 
motiva ii), necesare integr rii în activitatea urm toare.  

FUNC II ÎNDEPLINITE 

• func ia diagnostic  i func ia prognostic .  

MODALIT I DE REALIZARE 

•harta conceptual , investiga ia, chestionarul, testele 

AVANTAJELE 

•ofer  profesorului cât i elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei 

existente (poten ialul de înv are al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate i remediate) i a 
formula cerin ele urm toare; 

•pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
a unor programe de recuperare. 

DEZAVANTAJELE 

•nu permite o apreciere global  a performan elor elevului i nici realizarea une ierarhii; 

•nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevului. 

DIN PUNCT DE VEDERE AL NOT RII 

•nu î i propune aprecierea performan elor globale ale elevilor i nici ierarhizarea lor. 

 

Bibliografie: 
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METODE CLASICE DE EVALUARE                                                    
VERSUS METODE MODERNE DE EVALUARE 

Prof. UDRESCU MIHAELA                                                             
coala Gimnazial  Bude ti 

 

 

“Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., 1997).  

Pornind de la aceast  definire a procesului de evaluare pot fi subliniate unele valen e ale evalu rii: - 
aprecierea unor tr s turi, caracteristici sau componente prin raportare la o scal  de m surare clar definit ; 
- un proces de evaluare se poate realiza în momentul în care îi este stabilit scopul, în func ie de acesta fiind 
proiectate apoi obiectivele, selectate procedurile i construite instrumentele.  

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

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

a) Evaluarea ini ial , care se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înv are sau program de instruire 
în scopul stabilirii nivelului de preg tire al elevilor. Prin intermediul evalu rii ini iale se identific  nivelul 
achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa respectiv .  

b) Strategia de evaluare formativ  (continu ) înso e te întregul parcurs didactic, realizându-se prin 
verific ri sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii.  

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

Metode tradi ionale de evaluare  

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

2. Probele scrise (teze, probe de control, alte lucr ri scrise). Sunt practicate, i chiar uneori preferate, 
datorit  avantajelor sale imposibil de ignorat, în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de 
instruire i cre terea gradului de obiectivitate în apreciere. 
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3. Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 
teoretice, precum i a nivelului de a st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic.  

Metode complementare de evaluare Strategiile moderne de evaluare caut  s  accentueze acea 
dimensiune a ac iunii evaluative care s  ofere elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea 
ce tiu (ca ansamblu de cuno tin e), dar mai ales, ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, abilit i). 

1.Observarea sistematic  a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice este o tehnic  de 
evaluare care furnizeaz  profesorului informa ii utile, diverse i complete, greu de ob inut astfel prin 
intermediul metodelor de evaluare tradi ionale. Observa ia const  în investigarea sistematic , pe baza unui 
plan dinainte elaborat i cu ajutorul unor instrumente adecvate, a ac iunilor i interac iunilor, a 
evenimentelor, a rela iilor i a proceselor dintr-un câmp social dat. În esen  metoda este subiectiv , iar în 
privin a costurilor ea este ieftin , dar mare consumatoare de timp. Pentru înregistrarea acestor informa ii 
profesorul are la dispozi ie patru modalit i:  raportul;  fi a de evaluare;  scara de clasificare;  lista de 
control i verificare. 

2.Referatul este o metod  de dobândire de cuno tin e, de formare de deprinderi i priceperi de munc  
intelectual , o metod  de verificare a intereselor pozitive fa  de investiga ia tiin ific , de verificare a 
capacit ii de selec ie dintr-o cantitate informa ional  a cuno tin elor la nivelul capacit ii de în elegere a 
elevului. Proiectul este un plan sau o lucrare cu caracter aplicativ, întocmit  pe baza unei teme date.  

3.Proiectul solicit  elevilor s  fac  o cercetare, o activitate în echip , o crea ie. Dup  demersul realizat 
avem: - proiect de tip constructiv (s  redacteze un articol, o revist  etc.) - proiect de tip problem  ( s  
rezolve o situa ie problem ); - proiect de tip problem  (s - i îmbog easc  o tehnic  sau o procedur  de 
instruire). 

4.Portofoliul este un dosar de prezentare a diverselor activit i realizate de elevii. El reprezint  „cartea 
de vizit  a elevului”, urm rindu1i progresul de la un semestru la altul, de la un an la altul i chiar de la un 
ciclu de înv mânt la altul. Portofoliul nu este doar un proiect de sfâr it de an, este o metoda de înv mânt 
care faciliteaz  evolu ia, deoarece permite profesorului o vedere global  a progresului înregistrat de elev. 

Concluzii: Proba oral  are ca func ie principal  constatarea nivelului la care se afl  cuno tin ele 
elevului la un moment dat.  Fiecare întrebare împreun  cu r spunsul s u alc tuiesc un microunivers de sine-
st t tor în raport cu celelalte întreb ri i r spunsuri. În afar  de aceasta, nu este necesar ca ea s  epuizeze 
toate aspectele legate de con inutul vizat, prezentându-se adesea sub forma întreb rilor de sondaj.  

Probele scrise sunt practicate, i chiar uneori preferate, datorit  avantajelor sale imposibil de ignorat, 
în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de instruire i cre terea gradului de obiectivitate în 
apreciere.  

Proba practic  asigur  orientarea aplicativ  a cuno tin elor i capacit ilor în vederea realiz rii unor 
produse semnificative la nivelul educa iei tehnologice dar i la nivelul educa iei estetice sau sportive; - are 
ca not  specific  orientarea cuno tin elor i capacit ilor elevului spre o finalitate productiv , care urm re te 
transformarea realit ii abordate la nivel concret în condi iile unei munci efective, realizabil  în cabinet, 
atelier sau lot colar. 

În evaluarea modern , creativitatea este indicatorul cel mai de pre ; ea presupune formarea unor 
capacit i de cunoa tere ce devin fundamentale pentru procesul creator real, care permit g sirea unor solu ii, 
idei, metode etc., descoperite pe cale independent , prin efort propriu de gândire, de c tre cei supu i actului 
evalu rii.   

Profesorii încurajeaz  gândirea independent  i reflec ia.  Se utilizeaz  o multitudine de strategii de 
evaluare pentru a în elege cum se dezvolt  ideile studen ilor, pentru a furniza o reac ie atât asupra 
procesului, cât i asupra rezultatelor gândirii lor. Se promoveaz  interînv area i a înv area activ . 
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Evaluarea online – avantaje i provoc ri 
 

Prof. UDRI TE ICA - EMILIA 
Liceul Teoretic Novaci, Gorj 

 
 
 
Evaluarea reprezint , al turi de predare i înv are, o component  esen ial  a procesului de 

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

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

În ciuda utiliz rii frecvente a computerelor în predare i înv are, folosirea acestora în ceea ce prive te 
evaluarea a fost limitat . Evaluarea bazat  pe utilizarea computerului nu face numai s  genereze exerci ii 
de rutin  ca aceste întreb ri cu alegere multipl , ci poate îmbog i experien a elevilor.  

Principala utilizare a evalu rii online poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât 
sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online.  

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Diferen ele principale între evaluarea online i cea fa  în fa  in de contextul evalu rii, de 
interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i, precum i de procesele de colectare i administrare 
a materialelor i resurselor de evaluare. Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra 
locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea, dar i o mai larg  gam  de op iuni elevilor 
pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

Astfel, pentru probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu sau aplica iile Zoom 
sau Skype, în care elevul s  poat  r spunde la întreb rile profesorului. De asemenea, se poate folosi i 
Google Classroom unde se discuta cu elevii prin Meet video, pot fi corectate temele i poate fi oferit 
feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 
mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor, se pot da teste. Cea mai des întâlnit  modalitate de 
examen online este prin intermediul testelor de tip chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip 
„da”/„nu” („adev rat”/„fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de r spuns dintre mai 
multe posibile. De i nu pun accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare a elevilor cu 
un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oric rei discipline. 

În actualul context, implicarea este esen ial  i aceste instrumente ar trebui s  creeze o interac iune 
umana profund  i semnificativ . 

 
Bibliografie: 
 
A Stoica, Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Editura Humanitas Educa ional, 

Bucure ti, 2003. 
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HARTA CONCEPTUAL  –                                                             
metod  de evaluare eficient  a gândirii creative i critice 

Prof. Uleu Alina 
Liceul Tehnologic de Silvicultur  i Agricultur  ”Casa Verde” – Timi oara 

 
În abordarea de fa , m  voi referi la activitatea de evaluare pe care am desf urat-o la clasa a IX-a, 

experimental, în demersul pornit cu elevii de a ne deprinde cu mijloacele de evaluare online, tiind c  poate 
surveni în orice moment înv area la domiciliu.   

Am aplicat metoda de evaluare numit  harta conceptual  (J. Novak, 1977), lec ia desf urându-se în 
laboratorul de Tehnologia informa iei i a comunic rii, tocmai pentru ca fiecare elev s  aib  acces la un 
desktop, pentru a lucra atât individual, cât i echip . Metoda este important  pentru c  elevii care lucreaz  
în echip  nu înva  unii de la al ii, ci unii cu al ii. Interac iunea punctelor de vedere diverse sau chiar opuse 
poate duce la formarea unei diversit i de opinii care scot în eviden  caracterul deschis al figurilor de stil 
la nivelul interpret rii semnifica iilor. Cât timp lucreaz  în echip , elevii sunt asemenea unui stup de albine, 
acest aspect ilustrând explozia de idei.  

Referentul tematic al lec iei a fost Rolul figurilor de stil în exprimarea ideilor poetice din poezia 
eminescian . Acest demers a fost gândit pornind de la una dintre temele de studiu propuse de curricula 
clasei   a IX-a, IUBIREA. Scopul lec iei a fost cel de a dezvolta  abilit ile elevilor de a exprima puncte de 
vedere proprii pornind de la figuri de stil identificate într-un text poetic. La activitatea au participat 23 de 
elevi, care au lucrat în 5  grupe de câte 5-6 elevi. Lucrul pe grupe s-a desf urat prin valorificarea activit ii 
pe INTERNET,  valorificând breakout rooms. A fost valorificat  aceast  metod  de observare i de control 
a activit ii elevilor tocmai pentru a ne deprinde, împreun , elevi i profesor, cum se utilizeaz  i cum se 
poate observa modul în care elevii, constitui i pe grupe,  interac ioneaz  verbal în mediul online pe parcursul 
efectu rii sarcinii.  

De la referentul tematic propus, am realizat studiul pe un text-suport eminescian, ”Sara pe deal”. 
Pentru a se familiariza cu metoda de lucru, am lucrat primul catren al crea iei frontal: am identificat, 
împreun  cu elevii, o figur  de stil (ex: personificarea ”buciumul sun  cu jale”) i am creat o hart  
conceptual  împreun  cu ace tia, stabilinf totodat  rela ia dintre figur  i corespondentul conceptual 
identificat.  Fiec rei echipe i-a fost dat  o strof  din textul-suport, sarcina fiind cea de a identifica figurile 
de stil, de a alege una dintre figurile de stil identificate i de a face o hart  conceptual  (tip pânz  de 
p ianjen) în cadrul echipei. Iat  unul dintre produsele realizate de c tre elevii unei echipe:  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

”bolta senin ”
(epitet)

atmosfera calm a teptarea iubitului

visarea fetei

frumuse ea cerului

asem nare cer
ochi iubitei

trecerea timpului sosirea nop ii

protec ie

str lucire

ner bdare

în l are

echilibru for a iubirii crea ia divin
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 Relevant  în metod  este respectarea unor pa i (algoritm cu rol de ordonare a strategiei de 
interpretare a expresivit ii): 1. identificarea conceptelor subsumate figurii de stil; 2. reprezentarea grafic  
a conceptului de c tre fiecare subiect; 3. Identificarea rela iei dintre figura de stil i conceptul identificat.  

 
Avantajele acestei metode ar fi: 
- facilitarea  evalu rii structurilor cognitive ale elevilor (capabili s  realizeze conexiuni); 
- înv area elevilor este activ , logic , structurat ; 
- dovede te eficien a lucrului în echip , schimbul dinamic de idei; 
- cre te gradul de comprehensiune a unor informa ii teoretice, prin transla ie în practic ;  
- foarte util  în activit ile remediale/de aprofundare/contruirea unor itemi de evaluare; 
- permit evaluarea componentei afective.  
 
Dezavantajul major ar fi c  este mare consumatoare de timp, ca orice tip de brainstorming. Îns  dac  

elevilor li se creeaz  deprinderea de lucru, în activit ile ulterioare procesul va fi mai dinamic, etapele 
succedându-se mai rapid. Important  este stimularea gândirii creative i crticie, nu atât timpul alocat 
rezolv rii sarcinii. În cazul elevilor cu abilit i cognitive sc zute, procesul de rezolvare este mai lent, îns  
î i dezv luie contribu ia la deschiderea treptat  a  orizontului de receptare al acestora.  

 Evaluarea rezultatelor nu este de ordin cantitativ, ci calitativ. Vor fi acordate punctaje suplimentare 
elevilor, consemnate în fi a de observa ie sistematic  a acestora. Se va urm ri nu numai dimensiunea 
afectiv , ci i cea socio-emo ional , rolul unui demers didactic fiind nu numai de a achizi iona informa ii, 
ci i de a reac iona emo ional, social, psihomoral.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  
ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR ULMAN IRINA                                                    
COALA GIMNAZIAL  NR. 4 BUH CENI, JUD. BOTO ANI 

 

La nivel interna ional, re eaua informatic  a deschis calea pentru predare i înv are. Înv area online 
este acum aici i va r mâne mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale i schimb  modurile 
în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional . 

Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c  elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde 
vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au înv at. Responsabilitatea înv rii îi revine 
acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, motivat i s  înve e prin descoperire. 

De i educatorii de la toate nivelurile de înv mânt au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de 
predare, problema evalu rii nivelului înv rii elevilor într-un curs online nu a fost abordat  în detaliu. Cu 
toate c  instruirea online poate fi mai eficient , mai convenabil  i mai flexibil  atât pentru elevi, cât i 
pentru profesori, trebuie subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat  pentru a facilita predarea i a 
promova înv area. În calitate de profesori, de unde tim c  îndeplinim aceste cerin e atunci când livr m 
înv are online? R spunsul ar putea fi utilizarea evalu rii online! 

În timp ce profesorii selecteaz  metodologiile de instruire i includ înv area online ca mecanism  de 
predare, ace tia trebuie s  reflecteze i asupra strategiilor de evaluare.  Oportunitatea educa iei online aduce 
noi considera ii în evaluare.  

Evaluarea online este mai mult decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de 
baz , profesorii care utilizeaz  înv area online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback 
util, responsabilitate, oportunit i elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de 
evaluare este un sistem de m surare a performan elor academice. Doar pentru c  poate fi dificil de m surat 
nivelul înv rii, nu înseamn  c  înv area nu a avut loc. Ideea este c , dac  profesorii care predau online 
î i îmbun t esc în continuare strategiile de predare, elevii vor înv a mai mult i mai bine. 

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s  
în eleag  i s  aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din 
lumea real . Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura rezultatele 
înv rii i componente de feedback c tre i de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de baz : 
m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, 
interac iunea i feedbackul între profesor i elevi. 

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care 
to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ  i autentic  în predarea online. 
Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, s  în eleag  i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii s  
devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se auto-direc ioneze. 

Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea 
uman , comunicarea, paradigmele de înv are i tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie s  de in  
competen e academice pentru con inutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient.  
Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, profesorii trebuie s  schimbe i modurile în care demonstreaz  
eficacitatea pred rii i înv rii. 

Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are. Elevii trebuie s  fie responsabiliza i 
s  citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e 
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i s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul se îndep rteaz  de profesor i permite o mai 
mare colaborare între elevii dintr-o clas . 

Interac iunea care are loc online imit  pe cea a unei discu ii în grup mic. Experien a educa ional  
poate fi mai stimulatoare i poate favoriza mai mult gândirea critic  decât prelegerea tradi ional . În acest 
context, profesorii trebuie s  fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s  interac ioneze în comunicarea 
sincron  (prezen  simultan , în timp real, de exemplu, camere web) sau asincron  (secven ial , pe 
platforme, prin e-mail, în forumuri de discu ii). De asemenea, trebuie s  îndrume elevii care au dificult i 
în a utiliza tehnologia. 

Multe dintre cursurile online derulate de profesori se bazeaz  foarte mult pe sistemele de e-mail i 
chat. În absen a unei s li de clas  care s  serveasc  drept loc de întâlnire, o parte dintre elevi nu pot s  
acceseze mijloacele digitale f r  îndrumarea unui instructor i aici ne referim la elevii cu cerin e 
educa ionale speciale. Profesorii trebuie s  îndrume facilitatorii acestor elevi pentru a promova un sentiment 
de conexiune între to i elevii, camerele web fiind folosite pentru a încuraja interac iunea social  între 
participan i, iar platformele online pentru a îmbun t i experien a de înv are, bazându-se pe rela ia elev-
profesor . 

Un fapt care poate stârni îngrijorare referitor la evaluarea calit ii cursurilor online este pierderea 
rela iei dintre profesor i elev. Mul i cred c  lipsa contactului fa  în fa  va avea impact asupra înv rii 
elevilor i asupra percep iilor elevilor despre înv are. În cazul în care contactul fa  în fa  lipse te, 
profesorii trebuie s  g seasc  o modalitate de a furniza interac iunea, în special pentru elevii care au 
dificult i de înv are i motiva ie sc zut  pentru studiu. Interac iunea profesor/ elev este o component  
crucial  a evalu rii. Sala de clas  tradi ional  îl prezint  pe profesor în fa a elevilor, transferând informa ii 
sub form  de prelegere sau conversa ie.  

Înv area online utilizeaz  note instructive, audio, video i discu ii.  A adar exist  mai mult  
interac iune între elevi i profesor utilizând înv area online decât în cazul instruirii tradi ionale. Elevii sunt 
mai deschi i s  pun  întreb ri i s  participe la un grup de discu ii online, decât în cadrul unui forum public. 
Discu ia online asincron  permite participarea deplin  a membrilor clasei, dup  propria lor dorin . 
Profesorul poate gestiona multe subiecte de discu ie cunoscând nivelul în elegerii elevilor, care pot conduce 
la evaluarea rezultatelor înv rii. Elevii vor înv a mai mult, mai bine i mai repede în mediul online decât 
în clasa tradi ional  deoarece au mijloacele cele mai moderne la îndemân , acord  mai mult  aten ie 
activit ii, interac ioneaz  i primesc feedback individual de la profesor . 

Evaluarea online nu înseamn  doar urm rirea num rului de vizualiz ri sau „acces ri” de pe un site 
de c tre fiecare elev în parte. Doar,,prezentarea” nu înseamn  înv are. Participarea este u or de m surat, 
deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori elevii vizualizeaz  o anumit  pagin , 
contorizeaz  timpul cât elevul se afl  pe site etc.Rezultatele înv rii sunt totu i mai greu de m surat i 
implic  o preg tire special  a profesorului. 
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EVALUAREA INI IAL  – MIJLOC DE OPTIMIZARE 
A PROCESULUI EDUCATIV DIN GR DINI  

 

Prof. înva . pre colar Ungur Marcela - Maria 

 
 
Aprecierea activit ii copilului i a activit ii desf urate de educatoare se realizeaz  prin evaluare. 

Aceasta se întemeiaz  pe o analiz  complex , în toate manifest rile i rela iile interumane în care copilul 
este implicat.  

 
Evaluarea ini ial , din perspectiva rela iei proces-produs, are menirea s  furnizeze informa ii necesare 

regl rii i amelior rii activit ii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative s  fie realizate astfel 
încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performan elor copiilor, preg tirea pentru înv mântul primar), 
s  se sus in  i s  stimuleze activitatea de predare i preluare de informa ii de c tre copil, formarea lui ca 
viitor colar. 

 
Cunoa terea rezultatelor ob inute de pre colari la un moment dat, reprezint  un obiectiv intermediar 

a c rui realizare constituie surs  de informa ii pentru urm toarele programe de ac ionare. Aceste informa ii 
eviden iaz  efectele activit ii desf urate, reprezint  criteriul principal de analiz  i autoanaliz  critic  a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-înv are, mijloc de autocontrol asupra eficacit ii 
înv mântului i sugereaz  c i i direc ii de perfec ionare a stilului promovat de educatoare.  

 
De exemplu, observa iile efectuate de noi, ca educatoare, asupra comportamentului copiilor din grupa 

mare pe care o conducem, pe parcursul unei activit i, ofer  informa ii privind m sura în care le-am trezit 
interesul i curiozitatea, le-am oferit pl cerea de a participa la activitate. Acestea devin concludente pentru 
calitatea activit ii desf urate, prin efectele pe care le-a avut.  

 
Verificarea eficien ei muncii noastre o constituie raportul acumul rilor realizate de copii, schimb rile 

produse în atitudinea lor.  
Înv mântul pre colar tinde s  realizeze obiectivele preg tirii copilului pre colar pentru o integrare 

optim  în înv mântul primar. În aceast  perspectiv , proiectarea obiectivelor specifice înv mântului 
pre colar, trebuie s  fie urmat  de o cunoa tere obiectiv  (evaluare) a performan elor ob inute de copii la 
diferite activit i.  

Procedeele de evaluare ini ial  global  i mai ales a întregului colectiv, trebuie completate i corelate 
cu evaluarea rezultatelor individuale.  

La grupa mare, de exemplu, activitatea de evaluare ini ial  urm re te pe cât posibil m surarea i 
aprecierea cât mai obiectiv  a performan elor probate de pre colari dup  activitatea de predare-înv are din 
anii anteriori. 

 
În vederea ob inerii unor rezultate cât mai bune în urma probelor de evaluare ini ial , trebuie s  inem 

seama de urm toarele: 
 
- tratarea diferen iat  a copiilor; 
- selec ia riguroas  a con inutului înv rii; 
- folosirea în continuare a metodelor i procedeelor didactice care s  antreneze cel mai mult 

capacit ile intelectuale, care asigur  înv area activ  i formativ ; 
- îmbinarea i alternarea în mod echilibrat a activit ii frontale cu cea individual  i pe grupe; 
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- folosirea unor mijloace de înv mânt care s  fie în concordan  cu con inutul, metodele i 
procedeele de evaluare utilizate; 

 
Realizând o selec ie riguroas  a con inutului curriculumului pentru pre colari, folosind strategii 

didactice accesibile gradului de în elegere al acestora, putem desf ura un act educa ional de calitate, care 
s  ofere copiilor anse de integrare cu succes în activitatea colar . 

 

Evaluarea ini ial  vizeaz  observarea capacit ii de integrare în grup, de relationare cu ceilal i copii 
i cu educatoarea, dar i de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectual , fizic , artistic , socio-emo ional . 

Pentru a aduna cât mai multe informa ii despre copii, evaluarea se desf oar  pe dou  paliere: 
informa ii culese de la p rin i despre copii i a tept rile pe care le au parin ii de la mediul educa ional i 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua s pt mâni ale anului colar. 

 

Evaluarea ini ial : 

o identific  nivelul achizi iilor ini iale ale elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, 
în scopul asigur rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat urm toare; 

o “este indispensabil  pentru a stabili dac  subiec ii dispun de pregatirea necesare cre rii de premise 
favorabile unei noi înv ri” (Ioan Cerghit, 2002). 

o este interesat  de “acele cuno tin e i capacit i care reprezint  premise pentru asimilarea noilor 
con inuturi i formarea altor competen e” (I. T. Radu), premise “cognitive i atitudinale” capacit i, 
interese, motiva ii), necesare integr rii în activitatea urm toare. 

 
Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 

m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

Evaluarea ini ial  se poate realiza prin: harta conceptual ; investiga ia; chestionarul; testele. 

Avantajele evalu rii ini iale: 

o ofer  profesorului cât i elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei 
existente (poten ialul de înv are al studen ilor, lacunele ce trebuiesc completate i remediate) i a formula 
cerinele urm toare; 

o pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
a unor programe de recuperare. 

 
 

Dezavantajele evalu rii ini iale 

o nu permite o apreciere global  a performan elor elevului i nici realizarea une ierarhii; 
o nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 
Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum i 

spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele pre colarilor; în altele - de a determina nivelul achizi iilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat.  

Exist  situa ii în care se impune identificarea abilit ii copiilor de a executa ac iuni necesare pentru 
rezolvarea unei probleme specifice; în alte situa ii se urm re te ob inerea unor informa ii generale despre 
performan e în contextul dezvolt rii preconizate i al devierilor posibile. În sfâr it, educatoarea are nevoie 
de o în elegere ampl , cuprinz toare a comportamentului pre colarului. 
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Rolul ac iunilor evaluative îl constituie ameliorarea i perfec ionarea activit ii desf urate cu grupa 
de copii. Procesul evaluativ este totodat  i un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvat  nevoilor 
de educa ie i posibilit ilor reale de a le satisface, procesul de evaluare cap t  o structur  ciclic , iar 
evaluarea joac  un rol reglator.  

 
Ceea ce este modern îns , în privin a evalu rii, se refer  la faptul c  ast zi, aceast  secven  are în 

vedere, mai ales, cauzele rezultatelor ob inute i solu iile care se întrez resc pentru îmbun t irea ac iunilor 
instructiv-educative.  
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Test – Unitatea II 

Prof. UNGUREANU ELENA CARMINA 
 

Clasa: a VI-a 
Subiectul I (60 de puncte) 
Cite te cu aten ie textul urm tor: 
- A a, fantasticilor! zice domnul Daniels, frecându- i mâinile ca un savant nebun. Ast zi, primul lucru 

pe care o s -l fac va fi s  v  vorbesc despre c r i. O s  vorbim des despre c r i anul acesta - vreau s  v  
spun despre unele dintre pove tile mele preferate. 

Când vorbe te despre c r i, domnul Daniels m  face s  m  gândesc la Max i la Oliver. Parc -i gata 
s  dea o petrecere uria . Îmi place s -l ascult vorbind despre pove ti. Dar s -mi cear  mie s  citesc este ca 
i cum i-ai cere unui homar s  joace tenis. 

i pe urm  situa ia se înr ut e te. 
Domnul scoate un teanc de caiete. 
- Am o surpriz . Un jurnal nou-nou  pentru fiecare dintre voi, în care ve i scrie zilnic. 
O,nu! Mai bine m nânc iarb . 
- i înc  ceva. Din când în când voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. i niciodat , dar 

absolut niciodat  - nici chiar dac  m-ar amenin a un vr jitor c  o s -mi transforme pixurile cu care corectez 
în unele cu cerneal  invizibil  - nu voi corecta ce a i scris. 

Poftim? 
- Nu v  voi da niciodat  note pe jurnale. Nu le voi corecta niciodat . i în majoritatea zilelor n-o s  

v  spun despre ce s  scrie i. Pute i scrie despre via a voastr , despre sport, despre Bulgaria, despre marca 
preferat  de s pun, despre ce c r i v  plac i despre ce c r i nu v  plac. Despre orice! 

Uau! M  întreb dac  delireaz . Nu le corecteaz ? Scriem despre ce vrem? E prea frumos ca s  fie 
adev rat; sunt sigur  c  mai urmeaz  ceva. 

- Respect m doar dou  reguli. 
Aha! Iat -le! Vin i regulile. 
- Trebuie s  pune i creionul pe hârtie i s  scrie i ceva. i adeseori v  voi r spunde i eu cu o fraz  

sau dou . 
- Ne scrie i i dumneavoastr ? întreab  Oliver. Putem s  v  d m note? 
Domnul Daniels râde. 
- Nimeni nu d  note, Oliver. Este un exerci iu de comunicare. De exprimare personal . F r  evalu ri.

  
(Linda Mullaly Hunt, Ca pe tele în copac) 
 
Rezolv  urm toarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 
 
A. Limba românã 
Item obiectiv cu alegere dualã 
 1. Încercuie te litera A (dac  apreciezi c  afirma ia este adev rat ) sau F (dac  tu crezi c  este fals ). 

                  (6 puncte) 
a) A / F Sinonimul cuvântului preferate din textul dat este favorite. 
b) A / F Antonimul numeralului primul este întâiul. 
c) A / F Cuvântul polisemantic carte poate însemna tiin , înv tur , cultur . 
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Item obiectiv cu alegere multiplã 
2. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect.                                           (6 puncte) 
* În enun ul Parc -i gata s  dea o petrecere uria , cuvântul subliniat este sinonim cu: 
a) înalt ;                b) ireal ;                 c) grandioas . 
 
* În enun ul — A a, fantasticilor! sensul cuvântului subliniat este: 
 
a) extraordinarilor;          b) supranaturalilor;          c) m re ilor.  
 
Item obiectiv de tip pereche 
3. Completeaz  spa iile punctate din coloana A, cu litera corespunz toare antonimului din colona B:               

(6 puncte) 
 
              A                                           B 
……. se înr ut e te                 a. se bucur  
……. râde                             b. se amelioreaz  
……. voi r spunde                 c. plânge 
                                                       d. voi întreba  
 
Item subiectiv cu rãspuns construit, pu in elaborat 
 
4. Alc tuie te trei enun uri în care s  demonstrezi polisemia cuvântului a face.                 (6 puncte) 
5. Alc tuie te dou  propozi ii cu omonimele cuvântului mai.                                             (6 puncte) 
 
B.Literatura românã 
Item obiectiv cu alegere dualã 
6. Incercuie te ADEV RAT (A) / FALS (F), justificând alegerea cu o secven  din text.    
                                                                                                                                               (6 puncte) 
• Personajul - narator este încântat c  trebuie s  scrie în jurnal. A / F  
 
Item subiectiv cu rãspuns construit, pu in elaborat 
 7. Formuleaz  câte un enun  în care s  precizezi urm toarele aspecte din textul dat:          (6 puncte) 
a) despre ce vrea domnul Daniels s  le vorbeasc  elevilor; 
b) ce surpriz  le face copiilor; 
c) care sunt cele dou  reguli pe care le impune profesorul. 
8. Transcrie, din textul dat, un enun  în care profesorul le spune copiilor dac  le va da note pe 

însemn rile din jurnal.                                                                                                                     (6 puncte) 
9. Scrie în tabel cifrele corespunz toare pentru a ordona logic i cronologic momentele ac iunii din 

fragmentul citat.                                                                                                                               (6 puncte) 
1. Domnul Daniels îi anun  pe elevi c  le va vorbi despre c r i. 
2. Elevii trebuie s  respecte dou  reguli. 
3. Scrisul va fi doar un exerci iu de comunicare. 
4. Profesorul le propune elevilor s  scrie zilnic în jurnal. 
5. Din când în când le va indica un subiect pentru jurnal. 
6. Scoate un teanc de caiete. 
7. Uneori va scrie i el în jurnal. 
8. Profesorul promite c  nu va corecta jurnalul i c  nu va da note. 
10. Explic , într-un text de cel pu in 30 de cuvinte, de ce crezi c  profesorul nu va da note elevilor pe 

însemn rile din jurnale.                                                                                                              (6 puncte) 
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Item subiectiv 
 
SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte) 
Imagineaz - i c  e ti elev în clasa domnului Daniels. 
Scrie o compunere de cel pu in 100 de cuvinte, în care s  relatezi o întâmplare petrecut  la coal . 
În compunerea ta, vei folosi i urm toarele cuvinte: Linda, Oliver, volum, câine, bucurie. 
 
Vei primi 16 puncte pentru con inutul compunerii i 14 puncte pentru redactare  
(unitatea compozi iei - 2 p.; coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul 

adecvate con inutului - 2 p.; ortografie - 3 p.; punctua ie - 3 p.: a ezarea corect  a textului în pagin  - 1 p.; 
lizibilitate - 1 p.). 

 
Se acord  10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
 
Barem de corectare i notare 
Test Vocabular 
Clasa a VI-a 
 
Subiectul I.  
A.  
1. 6 puncte (3x 2p.) a - A; b - F; c - A.   
2. 6 puncte (3x 2p.)   c) grandioas ;  a) extraordinarilor.  
3. 6 puncte (3x 2p.)    b, c, d.  
4. 6 puncte (3x 2p.) Exemple: El face o pr jitur  (g te te);    El face exerci iul ( rezolv );      
Pomul a f cut multe poame anul acesta.  (a rodit)   
5. 6 puncte (2 x 3p.) Exemple de r spuns: Sunt n scut în luna mai. / Mai vreau o carte.  
B. 
6. . 6 puncte (3p. pentru alegerea r spunsului i 3p. pentru justificare) F 
 7. 6 puncte (3x 2p.)  
a) Domnul Daniels vrea s  le vorbeasc  despre c r i / despre unele dintre pove tile preferate, 
b) Surpriza este jurnalul oferit fiec rui elev.  
c) Profesorul le impune elevilor s  pun  creionul pe hârtie i s  scrie ceva.  
 8. 6 puncte     Nu v  voi da niciodat  note pe jurnale.  
9. 6 puncte (8 x 0,75p.)        1,6, 4, 5, 8, 2, 7, 3.  
10. Explica ie clar , conving toare - 6 p.; explica ie ezitant  - 3 p.; r spuns incorect / lipsa r spunsului 

– 0 p. 
 
Subiectul al II-lea – 30 de puncte 
Con inut - 16 puncte:  
relatarea la persoana 1 a unei întâmpl ri petrecute în clasa domnului Daniels - 8 p. (relatarea ezitant  

a unei întâmpl ri, care se petrece în contextul spa io-temporal dat - 4 p. / relatarea unei întâmpl ri f r  
leg tur  cu contextul spa io-temporal dat - 2 p.);  

utilizarea tuturor cuvintelor date - 4 p. (utilizarea a cel pu in un cuvânt - 2 p.);  
respectarea structurii tipului de text cerut - 2 p.;  
respectarea preciz rii cu privire la num rul de cuvinte - 2 p.  
Redactare - 14 puncte: unitatea compozi iei - 2 p.; coeren a textului - 2 p.;  
registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului (total - 2 p. / par ial - 1 p.) - 2 p.; 

ortografia (0-1 erori: 3 p.; 2-3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) - 3 p.;  
punctua ia (0-1 erori: 3 p.; 2-3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) - 3 p.;  
a ezarea corect  a textului în pagin  - 1 p.; lizibilitatea - 1 p. 
 
Se acord  10 puncte din oficiu! 
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REZULTATELE OB INUTE LA TESTARE 

Nr.crt. Numele i prenumele 
elevului (ini iale) 

Punctaj Nota ob inut  

1. B D G 100 10 
2. T D 100 10 
3. B A 86 9 
4. N D 75 8 
5. U L 75 8 
6. P D 50 5 
7. V A 53 5 
8. P S 70 7 
9. B A 85 9 
10. C A 72 7 
11. B P 80 8 
12. S S 66 7 
13. M R 54 5 
14. C R 50 5 
15. M  J 98 10 
16. P D 86 9 
17. D E 65 7 
18. Z L 63 6 

19. L L 70 7 
20. T D 74 7 
Interpretarea testului 

Testul  de  evaluare  a  fost  aplicat  la  clasa  a VI-a  de la coala Gimnazial , comuna Bude ti, unui 
num r de 20 de elevi. 

Bilan : 

            Note Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Nr.elevi 

(total 20) 

 

0 

 

4 

 

1 

 

6 

 

3 

 

3 3 
  

Media pe clas : 7,45 

COMPETEN E GENERALE: 
3. redactarea textului scris de diferite tipuri; 
4. utilizarea corect , adecvat  i eficient  a limbii în procesul comunic rii orale i scrise. 
COMPETEN E SPECIFICE: 
3.1 redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere i 

structurile specifice, pentru a comunica idei i informa ii sau pentru a relata experien e tr ite sau imaginate; 
4.2 aplicarea achizi iilor lexicale i semantice de baz , în procesul de în elegere i de exprimare 

corect  a inten iilor comunicative; 
 
Obiectivele evaluãrii: 
 
- Sã identifice corect sinonime i antonime 
-sã alcãtuiascã propozi ii cu sensurile verbului a face 
-sa alcãtuiascã propozi ii cu omonimele cuvântului mai 
-sã rãspundã corect la întrebãri privind în elegerea textului 
-sã alcãtuiascã o compunere conform cerin elor 
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Paragraf reflexiv 
In urma analizei testului la clasa a VI-a A s-a constatat un nivel bun de preg tire a elevilor în ceea ce 

prive te vocabularul limbii române i in elegerea textului. Astfel, exist  elevi care st pânesc bine - foarte 
bine no iunile de limba român , dovedind creativitate i originalitate în scrierea compunerii.  

 In cadrul  testului au fost folosi i mai multe tipuri de itemi ale i gradual din punct de vedere al 
dificultã ii. Am acordat punctaje  favorizante  ob inerii  notei  minime  de  promovare, iar punctajele de la 
itemii semiobiectivi cu rãspuns subiectiv pu in elaborat i de la cel subiectiv aveau menirea de a departaja 
corespunz tor pe elevii care au cuno tin e de limb , comunicare i competen e medii sau superioare. 

 Faptul c  niciun elev nu are nota sub limita promovabilit ii  (prin rotunjire superioar , în favoarea 
lor, doi elevi au ob inut o not  de trecere) arat  c  testul nu a fost de o mare dificultate i nu a ridicat 
probleme. De asemenea, faptul c  media clasei este de nota 7,465indic  faptul c  elevii au cuno tin e medii, 
c  au resurse intelectuale i c  exist  posibilitatea amelior rii  situa iei lor la înv tur , din punctul de 
vedere al limbii i literaturii române. 

 
Puncte tari:  

 elevii au ob inut in general punctaj mare la exerci iile de în elegere a textului;  
  au identificat corect sinonimele, antonimele. 
 Au alcatuit corect propozi ii cu omonimul mai 
 Au ordonat cronologic corect etapele nara iunii 

 
Puncte slabe:  

 Unii elevi  nu au alcãtuit corect propozi ii cu sensurile cuvântutlui polisemantic a face. 
 Unii elevi nu  au realizat corect corespondentele 
 Unii elevi nu respect  regulile de ortografie i de punctua ie, a ezarea corect  a textului în pagin , 

lizibilitatea 
 
M suri:  

 Se vor aprofunda acele no iuni la care elevii au f cut dovada unei slabe preg tiri.  
 Se vor efectua exerci ii variate de lectur , de scriere corect , de în elegere a textului literar; 
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Strategii de evaluare în mediul online 

Prof. Ungureanu Adina                                                                 
Liceul "Gheorghe T t rescu" Rovinari, Jude  Gorj 

 

 

Predarea în mediul online afost, cu siguran , o provocare pentru o bun  parte din cadrele didactice 
din înv mântul preuniversitar. În ciuda faptului c  mul i foloseau resursele online ca adjuvan i sau 
alternative cu caracter ocazional, totu i, realizarea tuturor demersurilor didactice în manier  total diferit  
de ceea ce practicaser  pân  atunci, a reprezentat o oarecare piatr  de poticnire. Adaptarea s-a f cut îns  
rapid, din mers, îns  cu un efort considerabil din partea fiec rui participant la procesul instructiv. Atât 
elevii, cât i profesorii, au întâmpinat greut i, s-au lovit de barierele tehnicii cu care au trebuit s  lucreze. 

O parte mai complicat  în parcurgerea online a materiei a reprezentat-o evaluarea, pentru c  ea trebuia 
s - i p streze în continuare toate caracteristicile: s  fie obiectiv , corect , notarea s  fie valid , fidel , s  
aib  un scop bine determinat, strategiile de evaluare s  fie complexe, s  existe o complementaritate a 
metodelor i tehnicilor folosite.  

Fiecare dintre noi am c utat variante facile i eficiente pentru realizarea acestui segment la fel de 
important ca i predarea. Unii ne-am desp r it, cu siguran , destul de greu de anumite obi nuin e legate de 
modul tradi ional de evaluare, un timp încercând o form  de inserare a tradi ionalului în online.  

Dac  a dat rezultate, s-a mers mai departe a a, în func ie de disciplin . Dac  nu, am devenit 
autodidac i, urm rind diferite tutoriale care prezentau moduri de utilizare a unor platforme, sau am apelat 
la speciali ti în domeniu. Un avantaj l-a constituit i faptul c , în perioada de început a trecerii în online au 
fost organizate cursuri de ini iere a profesorilor în noul mod de predare.  

Odat  cu în elegerea, în linii mari, a modului în care noul sistem de înv are func ioneaz , a fost 
acceptat faptul c  acesta are i unele puncte forte, deloc de ignorat. Înc  o dat  am putut observa c , 
respingerea cu înc p ânare, neacceptarea, teama, vin din necunoa tere i din greutatea cu care suntem 
dispu i s  punem în mi care un sistem cam în epenit.  

Re elele de socializare au fost i ele de ajutor în diferite situa ii. Ele sunt cele mai la îndemân  si cele 
mai accesibile tuturor, îns  una dintre aplica iile la care am apelat cel mai des a fost Google Drive  deoarece 
este o aplica ie care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp real folosind 
smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. Întreb rile pot 
fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. 
R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or de urm rit. O alt  aplica ie a fost 
Google Meet care i-a dovedit eficien a în cazul evalu rilor orale. 

Dintre calit ile evalu rii online a  putea sus ine faptul aceasta, realizat  în timp util datorit  facilit rii 
pe care platformele online le creeaz , reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale 
test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de înv are, 
punctele forte i punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual 
documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele.  
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Foarte interesant a fost, din punctul meu de vedere, rapiditatea cu care elevii de liceu s-au adaptat i 
i-au însu it modul de conectare, de abordare, de lucru efectiv cu noile instrumente aferente mediului 

online. Ei au fost mai receptivi, tehnologia nefiind o necunoscut  pentru ei. Ceea ce este important pentru 
noi ca profesori e faptul c  am înv at cu adev rat ce înseamn  introducerea noilor tehnologii în procesul 
de predare-înv are-evaluare i c  vom ajunge s  le folosim mereu de aici înainte, poate f r  s  
con tientiz m prea tare gestul. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

 

Prof. înv. primar:  Ungureanu Ionela                                                      
coala Gimnziala Puiesti, judetul Buzau 

 

 

Într-o lume dinamic , schimbarea, progresul se manifest  în plan tiin ific, metodologic, instrumental, 
la nivelul tehnicilor i tehnologiilor, dar i la nivelul mentalit ilor, atitudinilor i comportamentelor. Ca 
urmare, procesul înv rii moderne nu poate face abstrac ie de aceste schimb ri. Devine necesar  
promovarea înv rii în grup, a metodelor i strategiilor care s  asigure continuumul înv rii. 

Utilizarea i aplicarea metodelor educa ionale alternative presupune automat i utilizarea unor metode 
alternative de evaluare. Astfel în practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în 
scopul realiz rii unor corela ii eficiente între predare-înv are-evaluare i pentru a atinge dezideratele 
propuse pentru formarea personalit ii autonome, libere i creatoare. 

Evaluarea este parte integrant  a procesului de predare-înv are. Importan a demersului evaluativ 
devine din ce în ce mai accentuat  i recunoscut  în ansamblul reformei educa ionale întreprinse în 
momentul de fa . 

Capacit ile intelectuale pe care dorim s  le dezvolt m elevilor au un caracter complex, multi- i 
interdisciplinar. De exemplu, capacitatea de a rezolva probleme este comun  matematicii, fizicii, chimiei 
etc. Capacitatea de a citi i în elege un text este util  nu numai la limba român  sau în înv area limbilor 
str ine, dar i la istorie, geografie, economie. 

De i importante pentru testarea cuno tin elor i capacit ilor de baz , metodele tradi ionale de 
evaluare nu mai sunt eficiente în situa ii ca cele descrise mai sus. Ca urmare, trebuie folosite metode de 
evaluare care s  fac  apel la creativitatea elevului, la gândirea divergent , generaliz ri sau lucrul în echip . 

Cele mai importante finalit i ale evalu rii procesului instructiv-educativ, în ultimul timp, se 
concretizeaz  în: cuno tin e i capacit i; atitudini (practice, sociale, tiin ifice etc.); interese; capacitatea 
de a face aprecieri de valoare (opinii, adapt ri atitudinale i comportamentale etc.)                                                     

Pornind de la aceast  realitate, strategiile moderne de evaluare caut  s  accentueze acea dimensiune 
a ac iunii evaluative care s  ofere elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu dar, 
mai ales, ceea ce pot s  fac . 

Principalele metode alternative sau  complementare  de  evaluare al c ror  poten ial formativ sus ine 
individualizarea actului educa ional prin sprijinul elevului sunt: 

           a) Observarea sistematic  a activit ilor i a comportamentului elevilor;                              

           b) Investiga ia;                                                                                                                          

           c) Proiectul;                                                                                                                             

           d) Portofoliul;                                                                                                                           

           e) Autoevaluarea.  

Observarea sistematic  a activit ilor i a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice 
este o tehnic  de evaluare ce furnizeaz  înv torului o serie de informa ii, diverse i complete, greu de 
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ob inut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradi ional . Observarea este adeseori înso it  de 
aprecierea verbal  asupra activit ii/r spunsurilor elevilor.  

Investiga ia presupune obiective care urm resc: în elegerea i clarificarea sarcinilor; aflarea 
procedeelor pentru g sirea de informa ii; colectarea i organizarea datelor sau informa iilor necesare; 
formularea i testarea ipotezelor de lucru; schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dac  este 
necesar; scrierea unui scurt raport privind rezultatele investiga iei. Ofer  elevului posibilitatea de a aplica 
în mod creator cuno tin ele însu ite i de a  explora  situa ii  noi  de  înv are, pe  parcursul unei  ore  de  
curs. 

Proiectul reprezint  o metod  alternativ  de evaluare care se desf oar  pe parcursul a câtorva zile, 
câtorva s pt mâni i, uneori, pe perioade chiar mai lungi. Titlul i con inutul proiectului de cercetare dat 
elevilor vor fi alese cu foarte mare grij . Este o form  de evaluare puternic motivant  pentru elevi, de i 
implic  un volum de munc  sporit – inclusiv activitatea individual  în afara clasei. 

În alegerea proiectului trebuie s  se in  seama ca elevii s  aib  un anumit interes pentru subiectul 
respective, s  cunoasc  dinainte unde î i pot g si sursele de documentare, s  fie dornici de a crea un produs 
de care s  fie mândri. 

Planul de lucru, preciz rile i clarific rile vor fi f cute în clas , urmând ca elevul s  continue 
activitatea în mod independent. 

Spre deosebire de investiga ie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 
Modul s u de realizare se face conform pa ilor cunoscu i în metodologia cercet rii. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urm re te progresul la  o anumit  
disciplin , dar i atitudinea elevului fa  de acea disciplin . El reprezint  „cartea de vizit “ a elevului 
urm rind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o 
unitate mare de timp, dar i atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individual  a elevului, 
ac ionând ca factor al dezvolt rii personalit ii, rezervându-i elevului un rol activ în înv are. 

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi ace tia devin parte a 
sistemului de evaluare i pot s - i urm reasc , pas cu pas, propriul progres; elevii i profesorii pot colabora 
în ariile de îmbun t ire a activit oilor; elevii, profesorii i p rin ii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot realize i despre progresul care poate fi f cut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispozi ie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clar  asupra a ceea ce se realizeaz  în clas . 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale. Are 
drept scop s -i ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s  compare 
nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte 
un program propriu de înv are, s - i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente. Autoevaluarea 
trebuie f cut  sub atenta îndrumare a înv torului. 

Toate aceste metode complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formulele tradi ionale, a c ror 
prezen  este preponderent  în activitatea curent  la clas , oferind alte op iuni metodologice i 
instrumentale care îmbog esc practica evaluativ .  

În concluzie, procesul evaluative î i relev  deplin func iile feed-back, atunci când înv torul i elevii 
se reg sesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre 
interlocutori s  con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile 
partenerului pentru a- i optimiza propriul comportament. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COALR 

Prof. înv. pre colar: Unim tan Alexandra-Cosmina 
 

 

Evaluarea reprezint  un proces de ob inere, m surare i apreciere a informa iilor referitoare la 
procesul de înv mânt, în ansamblul s u, sau la anumite componente ale acestuia în vederea lu rii unor 
decizii asupra unor componente sau asupra întregului proces formativ.  

Utilizarea celor trei tipuri de evaluare - evaluarea ini ial , evaluarea formativ , evaluarea sumativ - 
este extrem de necesar , deoarece fiecare dintre ele are un scop i un rol bine determinat.  

De obicei, realizarea evalu rii este supus  urm toarelor cerinte: 

 Evaluarea va promova încrederea în sine i dorin a de a persevera a copiilor, evitând provocarea 
unor tr iri i emo ii negative; 

  Evaluarea va urm ri nivelul de conduit , ac iunile i produsele activit ii educabililor într-o situa ie 
concret ; 

 Autoevaluarea va fi parte integrant  a procesului de apreciere a performan elor copilului; 
 Evaluarea va avea în vedere doar performan ele actuale ale copilului fa  de cele precedente, 

nepromovând compara iile dintre copii; 

Procedeele i metodele care pot fi utilizate în evaluare depind de specificul activit ii, de vârsta 
copiilor i de obiectivele educa iei. Printre cele mai utilizate procedee din înv mântul pre colar sunt: 
observa ia, convorbirea, portofoliul, probele practice i testarea. 

Observa ia curent  are un caracter permanent, permi ând educatorilor s  culeag  informa ii despre 
progresul fiec rui copil în parte, dar i a întregului grup de copii. Prin intermediul observa iei educatoarea 
poate urm ri sistematic comportamentul educabilului pe tot parcursul zilei. Este necesar  urm rirea 
progresului copilului sub toate aspectele dezvolt rii sale cognitive, socio-emo ionale, motrice: 

 Cuno tin e, abilit i, deprinderi; 
 Aten ie, memorie, gândire, limbaj; 
 Interese, aptitudini, motiva ie; 
 Rela iile cu copiii de aceea i vârst , cu copii de alt  vârst , cu adul ii; 
 Dezvoltare motric . 

Chestionarea oral  se efectueaz  sub forma conversa iei, a jocului, permi ând educatoarelor s  
verifice însu irile copiilor privind anumite cuno tin e despre un fenomen, despre un obiect,calitatea lui, 
despre deprinderile formate, ,capacitatea de operare cu reprezent rile formate i informa ia însu it . 

Portofoliul poate fi definit ca fiind ”o carte de vizit ” a educabililor deoarece red  progresul acestora 
de la un semestru la cel lalt, de la un an colar la altul, permitând ob inerea unor indicatori clari ai 
dezvolt rii copiilor într-un interval de timp, gradul implic rii copilului în activitate i particularit ile 
dezvolt rii individuale. 

Probele practice – jocurile, exerci iile- permit verificarea aplic rii cuno tin elor acumulate, dar i 
nivelul deprinderilor formate.  Prin intermediul metodei se verific  cuno tin ele i competen ele 
pre colarilor în dezvoltarea vorbirii, matematicii,desenului, muzicii, i a altor  domenii de cunoa tere  
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Testarea este o metod  de evaluare cu o structur  i caracteristici specifice ce ofer  posibilit i de 
m surare mai exact  a performan elor ob inute de copii, con inând un grad mare de obiectivitate în 
apreciere.  

Cadrele didactice au posibilitatea opt rii în alegerea metodelor i modalit ilor de evaluare, dar i de 
apreciere. Este extrem de important ca evaluarea s  aib  pentru cadrele didactice un rol proiectiv, iar pentru 
educabili o func ie constructiv , de încurajare .  
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Evaluarea ini ial  

Proiectarea evaluarii ini iale pentru domeniul de dezvoltare -                                 
Dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea mediului 

 

Prof. Urdea Ana - Patrica 
 
 
 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i permite formularea unor 

judec i privind nivelul de preg tire a copiilor în momentul ini ierii programului respectiv. Având func ia 
de diagnosticare, evaluarea ini ial  este o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor urm toare 
deoarece ofer  educatorului posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. 

 
Este cunoscut faptul c  domeniile de dezvoltare sunt instrumente pedagogice esen iale pentru a realiza 

individualizarea educa iei i a înv rii; ele dau posibilitatea educatorilor s  identifice predispozi iile i 
înclina iile copilului, elementele mediului social i natural fa  de care este atras copilul, dar i dificult ile 
pe care acesta le întâmpin   pe parcursul dezvolt rii timpurii.  

 
Deoarece o etap  important  a evalu tii este înainte de toate proiectarea acesteia, am considerat 

oportun s  prezint o modalitate de proiectare a evaluarii ini iale la grupa mare pentru domeniul de 
dezvoltare „Dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea mediului”, punând în interdependen  dimensiunile 
dezvolt rii cu comportamentele vizate, sugestiile de activit i i itemii formula i. 

Comportamente vizate Activit i  Item 
  

Dimensiune a dezvolt rii: Rela ii, opera ii i deduc ii logice în mediul apropiat 
 Con tientizeaz  rela ia 

cauz -efect 
 Observ / compar  

ac iuni, evenimente 
 Utilizeaz  experien ele 

trecute pentru a construi noi 
experien e 

IDD: Calendarul 
naturii “Cum ne 
îmbr c m dac … ?” 
ALA: Stiin  - prob  
oral  « Ce se întâmpl  
dac …? » ; Joc de 
aten ie « A az -m  la 
c su a mea » ; 
Contruc ii « Magazinul 
cu juc rii » 

1. Explic  pe baz  de cauzalitate 
alegerea vestimenta iei 
2. Explic  efectele  a 5 ac iuni 
simple asupra unor obiecte 
3. Demonstreaz  în elegerea 
conceptelor “la fel” i “diferit” 
4. Grupeaz  obiecte pe baza unui 
criteriu dat (form / m rime/culoare) 
5. Utilizeaz  transferul de 
informa ii i experien  în realizarea unei 
construc ii 

Dimensiune a dezvolt rii: Cuno tin e i deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de 
probleme i cunoa terea  
mediului apropiat 
 Recunoa te cantit i ale 

unor obiecte 
 Identific  prin 

comparare, m rimea,în l imea, 
cantitatea obiectelor de acela i 
tip 

DS: Activitate 
matematic  “Câte 
juc rii ai?”  
ADP: R “Ne a ez m 
dup  în l ime” 

1. Num r  corect elementele unei 
mul imi i asociaz  cifra 
corespunz toare num rului de elemente 
(1-5) 
2. Î i estimeaz  corect în l imea 
prin comparare cu un alt copil 
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 Nume te forme ale 
obiectelor 

 Realizeaz  opera ii de 
grupare, clasificare a 
obiectelor 

 Identific  categorii de 
obiecte 

ALA: Nisip i ap  
“G letu a cu nisip” 
DS : Activitate 
matematic  « Cine tie 
mai bine! »  
ALA : Joc de masa  
« Cu ce se potrive te?» 
 Joc de mas  « Cine a 
venit la noi? », 
“Meseria i uneltele 
potrivite” 

3. Sesizeaz  corect diferen e 
privind cantitatea (mult - pu in) 
4. Grupeaz  obiecte dup  criteriul 
m rime (mare – mic)  
5. Identific  / nume te 3 forme 
geometrice 
6. Pune în coresponden  obiectele 
dup  modul de utilizarea a acestora 
(farfuria cu lingura) 
7. Sorteaz  corect  fiin e/plante 
dup  mediul de via  (terestru, marin) 
8. Clasific  corect obiecte din 
mediu pe clase de obiecte 
 

Dimensiune a dezvolt rii: Caracteristici structurale i func ionale ale lumii înconjur toare 

 Descrie caracteristici 
ale P mântului/ Spa iului 

 Descoper  omul ca 
fiin  social  responsabil  

 Intre ine mediul 
apropiat asistat de un adult 
 

  ADP: IDD – 
calendarul naturii  
DS: Cunoa terea 
mediului -  Joc didactic 
“În ce anotimp se 
întâmpl ?”; Joc 
didactic “Corpul meu” 
ALA: Educa ie 
ecologic  - Iubesc i 
îngrijesc natura 

1.  Deosebe te /denume te 2 
momente ale zilei 
2. Denume te corect 2 anotimpuri 
i cel pu in 2 caracteristici ale 

anotimpului dat, pe baza imaginilor 
3. Denume te corect p rtile 
corpului uman si identific  functia 
acestora 
4. Realizeaz  actiuni de îngrijire a 
naturii 
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TEHNICI DE COMUNICARE                                                           
PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. Urde  Mihaela-Maria 
Liceul “Hercules” B ile Herculane 

 
 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state s  închid  colile pe o perioad  

nedeterminat , profesorii din România sunt acum provoca i s  se adapteze rapid i s  transmit  un mesaj 
important elevilor: înv area continu  dincolo de coal  i cu instrumente online accesibile tuturor i mult  
determinare, putem face progrese împreun  i, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii s  înve e i s  
lucreze independent. Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru 
diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar orice metod  am alege, important este s  nu uit m c  
scopul principal r mâne: Tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi 
tehnologia 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi cu CES s  devin  autonomi în înv are. Modalit ile de integrare a tehnologiei prin 
intermediul re elelor de socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 În continuare voi prezenta doar câteva exemple.  
Cu Google Classroom profesorii î i eficientizeaz  timpul, î i organizeaz  mai bine lec iile i 

comunic  în timp real cu elevii.Aplica ia permite crearea, colectarea i notarea temelor în mediul online. 
Profesorii pot vedea chiar înainte s  ajung  în sala de clas  cine i-a terminat tema i pot oferi feedback 
direct fiec rui elev, pot posta anun uri i întreb ri. Astfel, comunicarea la clas  devine mai eficient  i, în 
acela i timp, se extinde i în afara orelor. 

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

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.)  

Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un 
test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul.  

În plus, elevii pot relua testul. Baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, 
construind ei în i i itemi de teste - Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cuno tin elor i feedback: aceasta 
este o platform  gratuit  folosit  de milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul c reia pute i crea 
teste interactive, în care elevii r spund într-un timp limit , folosind un dispozitiv mobil. Odat  creat un test, 
ve i putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplica ia Kahoot instalat  pe mobil 
sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele r spunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. V  
recomand m s  îl folosi i doar ca instrument de verificare a cuno tin elor sau feedback pentru a vedea ce 
au în eles, cât de implica i au fost i cum se simt elevii.  
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ASQ este o solu ie de evaluare creat  de so ii C t lin i Ana Ungureanu, pe care elevii o pot folosi 
independent, pentru a aprofunda i a lucra individual teste i exerci ii create în prealabil de profesor. Acesta 
poate ad uga clipuri video cu explica ii, exerci ii i teste pentru orice materie i poate urm ri rezultatele 
fiec rui elev direct din aplica ie. Profesoara de matematic  Ana Ungureanu a explicat pe scurt cum poate 
folosi un profesor aplica ia pentru clasa sa. Partea bun  este c  odat  înscris  o clas  de la o anumit  coal , 
orice profesor poate asigna exerci ii i teste aceleia i clase, f r  a mai introduce elevii înc  o dat . G si i 
explica ii video în scurtele tutoriale de pe platform .  

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încurajez s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv 
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V  evalu m, ne evalu m... 

Profesor înv. primar URICIUC CAMELIA-NICOLETA                                     
coala Gimnazial  „George Voevidca’’, Câmpulung Moldovenesc 

 

 

Evaluare. Evalu m orice, pe oricine, oricând i oricum. Toat  via a e o verificare. Ne sunt analizate 
cuvintele, faptele, gesturile, gândurile, inten iile, totul. Uneori primim note de trecere, alteori mai avem de 
exersat. Rezultatele depind îns  i de evaluator i de modul în care acesta culege roadele unor eforturi. 

Revenind la verificarea cuno tin elor elevilor mici, aceast  sarcin  cade, în cea mai mare parte, pe 
umerii înv torului. El trebuie s  fie, evident, impar ial, corect, bine preg tit în ceea ce prive te bagajul de 
cuno tin e i modul de transmitere a acestora, de un calm des vâr it chiar i atunci când este confruntat cu 
,, iragurile’’  de perle ale unora dintre elevi. 

În ultima perioad  evaluarea scris  are mai mult  greutate decât cea oral . Profesorul are nevoie de 
dovezi pentru a-i justifica elevului corectitudinea notei, iar elevul, la fel, pentru a demonstra nivelul 
cuno tin elor sale.  

Evaluarea oral  i cea scris  avantajeaz  unele categorii de elevi. Unii iau rezultate bune atunci când 
sunt examina i i r spund cu u urin  întreb rilor puse. Al ii sunt mai timizi i prefer  s  fie l sa i s - i 
ordoneze ideile într-un timp mai îndelungat, apoi s  le scrie, s  le verifice, s  le corecteze. Pentru toate 
categoriile de elevi important este ca ceea ce au asimilat, dac  au asimilat, s  poat  fi ar tat i altora. 
Bineîn eles, cel câ tigat trebuie s  fie elevul, iar cel bucurat, profesorul. 

Ce facem îns  la evalu rile online? Între profesor i elev intervine ecranul. Intervine platforma i 
internetul nesigur. Intervine un calculator performant, dotat cu microfon i webcam, sau un telefon al c rui 
ecran nu permite ca întreaga lec ie i toate semnele care apar, de regul , la ciclul primar,  s  fie vizualizate 
de copil. S  nu uit m de p rin ii sau „ajutoarele’’ celor evalua i. Tenta iile sunt mari i greu de evitat. i 
toat  aceast  lupt  se sfâr e te cu un calificativ sau o not . Real ? Poate. Incorect ? Poate. Argumente pro 
i contra au i evaluatorii i evalua ii. 

Îns  peste toate acestea, elevii no tri cu ce r mân? Cât din ceea este necesar s  asimileze  î i însu esc 
cu adev rat? Câ i dintre ei sunt atât de con tiincio i i cinsti i încât s  recunoasc  ceea ce au înv at i ceea 
ce nu au înv at? 

S  r spundem fiecare, pentru c  noi, înv torii i profesorii de orice specialitate, din orice timp sau 
de la orice clas , tim exact nivelul fiec rui elev al nostru. Doar c  trebuie s  dovedim acest lucru i uneori 
s  i convingem „beneficiarii’’ direc i  ai educa iei c  educa ia lor nu e complet . 

Indiferent de modul de evaluare în înv area la clas  sau online, important este s  avem pe cine i ce 
evalua. 
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Dezvoltarea competen elor educative în era digital  
 

Prof. psihopedagogie special  
URS OANA EMILIA 

 

 
În societatea contemporan , caracterizat  de schimb ri rapide i de efecte imediate, educa ia i 

înv mântul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât s  putem vorbi despre o permanent  
inova ie i crea ie în activitatea didactic . 

Obiectivul colii ar trebui s  fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 
competen elor personale, antreprenoriale i sociale, prin înv area pe tot parcursul vie ii, dar i de a g si 
strategii moderne pentru asigurarea unei educa ii de calitate în înv mânt. 

Pentru elev, coala viitorului trebuie s  pun  accentul pe o educa ie de calitate i s  fie axat  pe valori 
în care elevii s  cread , în care s  se reg seasc , îndeplinind dou  condi ii esen iale în opinia lor: coala 
viitorului trebuie s  le plac , dar s  fie i eficient . 

Ceea ce este prioritar în înv mânt este informatizarea. Softul educa ional, reprezentat de anumite 
programe informatice, special dimensionate în perspectiva pred rii unor teme specifice, reprezint  o 
necesitate atât în prezent, cât i în viitor. Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ u ureaz  
îndeplinirea scopurilor i idealurilor educa ionale. În plus, reprezint  o metod  mai pl cut  i pentru elevi, 
care apreciaz  întotdeauna noutatea i ineditul. Ace tia au fost obi nui i cu metodele clasice de predare, dar 
cele noi le-au atras mereu aten ia i s-au dovedit a fi mai eficiente.  

Copiii vor aprecia mai mult o lec ie realizat  pe calculator, decât una clasic . Calculatorul nu este 
folosit în activitatea didactic  pentru a înlocui activitatea de predare a dasc lului. Cu alte cuvinte, nu-i 
exclude importan a. El vine în sprijinul pred rii, ajutându-l în procesul instructiv-educativ. Programul de 
calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficient . Bineîn eles, pentru acest lucru, toate 
colile ar trebui dotate cu tehnologia necesar . Aceasta presupune numeroase investi ii costisitoare. Dac  

educa ia ar reprezenta, într-adev r una dintre priorit ile rii noastre, cu siguran  c  s-ar g si metode 
pentru ca acest lucru s  fie posibil cât mai curând. Mai sunt destule localit i în care colile nu sunt racordate 
nici la curent electric, iar cl dirile vechi sunt o povar  pentru cei care î i trimit zilnic copiii s  înve e acolo.  

Trebuie s  fim totu i con tien i de importan a calculatorului. Formarea capacit ii de-al utiliza nu îi 
este necesar  elevului doar în procesul de înv mânt, ci îl poate ajuta i în activitatea extra colar . Tr im 
cu to ii într-o lume a vitezei, a tehnologiei, a internetului. Asemenea capacit i, ca cele de a lucra pe 
calculator, se cer din ce în ce mai mult, chiar i în momentul angaj rii. Cu alte cuvinte, ele vor ajuta tinerii 
i pe viitor. 

Folosirea tehnologiilor moderne în coal  face parte din evolu ia natural  a înv rii i sugereaz  o 
solu ie fireasc  la provoc rile moderne adresate înv rii i a nevoilor elevilor. Integrarea acestora în 
procesul tradi ional de predare-înv are-evaluare este o oportunitate de a integra inova iile tehnologice cu 
interac iunea i implicarea oferite de modul tradi ional de cunoa tere. Nu este un proces u or, dar 
dificult ile pot fi dep ite având în vedere poten ialul acestui tip de cunoa tere. 

Elevii din ziua de ast zi sunt diferi i de genera ia p rin ilor i a bunicilor lor. Majoritatea acestora, 
mai ales în mediul urban, au deja ca rutin  folosirea internetului i a email-ului, a sms-urilor sau a re elelor 
de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face sim it i în modul lor de a 
înv a. Chiar dac  profesorul folose te sau nu la clas  tehnologia informa iei i a comunic rii (TIC), elevii 
men iona i vor folosi cu siguran  acas  mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru  teme. 

Comunicarea scurta sau abreviata de tip chat sau sms se face sim it  deja se la nivelul standardelor 
gramaticale i al ortografiei i este clar c  folosirea TIC acas  deja creeaz  inegalit i între elevi. C  vrem 
sau nu, când se schimb  contextul de via , se schimb  i felul în care elevul înva . 
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Profesorul trebuie s  se simt  liber s  r spund  critic, dar în acela i timp creativ noilor tehnologii i 
sub nici o form  nu poate s  ignore acest aspect dac  vrea s  comunice cu elevii. 

De ce este important tipul de înv are care are care include TIC ? 
Adev rata importan  a tipului de predare–înv are-eveluare care  combin  metodele pedagogice 

tradi ionale cu TIC ine de poten ial. Acest tip de înv are este o oportunitate în a crea experien e care pot 
furniza tipul de predare-înv are potrivit într-un anumit moment, loc i pentru un anumit elev nu numai la 
coal , ci i acas . Acest tip de înv are ar putea deveni global, ar putea trece  grani ele formale ale rilor 
i ar putea aduce împreun  grupuri de elevi din culturi i meridiane diferite. În acest context, generalizarea 

folosirii TIC în coal  ar putea deveni una dintre realiz rile importante ale secolului nostru. 
În psihologia cognitiv  tradi ional , cunoa terea e v zut  ca un fel procesare, adic  pare simplu s  

spui c  aceasta va atinge cote cu atât mai înalte cu cât mintea elevului va fi programat  cu ajutorul cât mai 
multor strategii meta-cognitive. Într-un mod cu totul diferit, în tradi ia socio-cultural  de tip vigotskian, 
cunoa terea este în eleas  în termeni de înv are a folosirii instrumentelor culturale. Ca o consecin  a 
faptului c  acestea sunt totdeauna specifice unor anumite contexte social-istorice este dificil de trasat 
modele de înv are care s  fie general valabile, excep ie fiind câteva instrumente culturale care traverseaz  
cel mult câteva contexte diferite. 

În era digital  în care tr im, paradigma cunoa terii trebuie s  fie una a dialogului, educa ia trebuie s  
mearg  dincolo de instrumentele culturale specifice, dar f r  a fi redus  la abstrac ia oferit  de psihologia 
cognitiv . 

Dezvoltarea educa iei în direc ia dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de predare-înv are-
evaluare la un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru c  dialogul presupune deschidere, 
l rgirea orizontului i adâncime, acest mod de înv are este atât o direc ie individual  pentru elev, cât i 
una social  pentru coal  ca întreg. 

Dezvoltarea în direc ia unei gândiri creative libere poate fi promovat  prin îndep rtare unor factori 
de constrângere i încurajarea schimbului de perspective între elevi. 

În tradi ia socio-cultural , TIC este definit  ca mijloc de mediere pentru cunoa tere, iar din 
perspectiva dialogic , e v zut  ca mijloc de deschidere, adâncire i l rgire a aspira iilor de dialog. Nu 
trebuie s  uit m c  înv area nu presupune doar acumulare de cuno tin e, ci cre tere, îmbog ire, evolu ie. 

Pân  la urm , nu  e nimic nou soare, deci nici tehnologiile moderne nu sunt ceva ie it din comun. 
Papirus i hârtie, cret  i carte tip rit , retroproiectoare, juc rii i emisiuni educative, toate au fost v zute 
ca inova ii la început. PC-ul, Internetul, cd-ul i mai noile tehnologii complementare mobile sau wireless 
nu sunt decât cele mai noi dovezi ale creativit ii umane pe care le putem vedea în jurul nostru. Ca i 
celelalte inova ii men ionate, acestea pot fi asimilate în practica pedagogic  f r  s  afecteze fundamentele 
înv rii. 

Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactic  
1. Fii sigur c  de ii controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al con inutului, cât i al 

formei, chiar dac  te sprijin  un specialist în TIC. 
2. F - i un plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital. 
3. Scopul i forma prezent rii s - i fie foarte clare 
4. Nu fii sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, i nu face din aceasta un 

scop în sine. Concentreaz -te asupra mesajului/a ideii principale i a limbajului adecvate vârstei/gradului 
de în elegere al elevului. 

5. Un bun prezentator nu are nevoie  de o prezentare complicat  tehnic. E mai important s  fie 
atractiv  prin idee, mod de structurare i grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare  trebui s -l fac  
pe elev s  gândeasc , nu trebuie s  fie doar o în iruire rapid  i ame itoare de slide-uri. 

6. Mai presus de orice, concentrarea trebuie s  fie asupra elevului i a nevoilor lui de înv are. Cel 
mai mare pericol în orice proiect de predare-înv are care include i TIC e s  fie centrat mai mult pe 
tehnologie/creativitate, nu pe elevul-receptor i pe nevoile lui de înv are. 

7. În coal , succesul tipului de predare bazat pe TIC se m soar  prin satisfacerea nevoii de înv are. 
Care sunt dificult ile implement rii TIC în procesul educativ? 
Teoretic, n-ar trebui s  fie dificult i. În realitate, ele pot ap rea. Pentru un test simplu, întreba i-v  

colegii ce cred despre integrarea TIC în procesul de înv are. 
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Ve i primi r spunsuri de genul: 
”N-am auzit despre a a ceva!”, ”Am auzit ceva, dar nu tiu prea clar ce este.”, ”Asta e chestia aia 

nou  ad ugat ?”, ”Cu ce e diferit de ceea ce tiam deja, ce  e nou în asta?”, ”P i n-avem cum s  facem asta, 
cost  mult i fonduri nu prea sunt.” 

Unii profesori consider  c  anumite deprinderi mentale asociate tehnologiilor moderne n-ar ajuta în 
procesul de înv are, în special atunci când elevii preiau f r  discern mânt informa ii de pe internet sau î i 
însu esc mentalitatea de tip ”cut and paste” în detrimentul stiloului i al hârtiei. 

Ceea ce nu o s  auzim prea des este o defini ie clar  sau m car mai mult interes legat de poten ialul 
acestui tip de înv are. Pentru în elegerea i implementarea TIC în procesul clasic de înv are e nevoie de 
entuziasm, energie i dedicare pentru a transforma teoria în solu ii reale bazate pe nevoile individuale ale 
elevilor. 

Alte dificult i decurg din lipsa informa iei cu conota ii practice imediate referitare la TIC sau a unui 
ghid care s -i informeze pe profesori cum pot ajunge la ea. 

 
De aceea, este nevoie stringent  de: 
1. instrumente pedagogice pentru formarea ini ial  i continu  a cadrelor didactice care s  implice 

utilizarea TIC. 
2. crearea i promovarea unei noi metodologii pentru disciplinele colare, bazat  pe utilizarea TIC. 
 
Combinarea TIC cu metodele tradi ionale pedagogice reprezint  o schimbare de paradigm  cu 

implica ii asupra cunoa terii în societate în general i asupra înv rii în special, de aceea disciplina 
pedagogic  trebuie modificat  în conformitate cu noul context în care tr im. 

 
Folosirea TIC în coal  face parte din evolu ia natural  a înv rii i sugereaz  o solu ie elegant  la 

provoc rile moderne adresate înv rii i a nevoilor elevilor. Integrarea TIC în procesul tradi ional de 
predare-înv are-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interac iunea 
i implicarea oferite de modul tradi ional de cunoa tere. 

În elepciunea tradi iei poate i trebuie s  fie combinat  cu solu iile tehnologice moderne. 
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Evaluarea online 
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& coala Gimnazial  ”George C linescu” Ia i 
 
 

Evaluarea online poate r spunde eficient situa iilor specifice perioadei pe care o travers m. Ea poate 
fi aplicat  la orice materie i în oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu  i 
sumativ .  

Atunci când elevii particip  la ore online, prin intermediul platformelor de înv are (Google 
Classroom, Microsoft Teams), ei pot fi evalua i oral, pe parcursul orei, prin intermediul testelor, fi elor de 
lucru, referatelor, proiectelor i portofoliilor. 

Temele pentru referate, proiecte i portofolii se încarc  din timp pe platform , împreun  cu baremul 
de evaluare i perioada de timp în care trebuie realizate. 

Testele i fi ele de lucru sunt înc rcate pe platform  de c tre profesor, care specific  i intervalul de 
timp în care trebuie realizate. Elevii le rezolv  în timpul orei i transmit rezultatele.  

Dintre instrumentele pentru crearea testelor putem enumera: Google Gorms, Quizziz, Kahot, ASQ, 
Mentimeter, Socrative, Quizlet. 

Google Forms este un software de administrare a sondajelor, folosit de c tre cadrele didactice pentru 
crearea de teste de evaluare. Se pot crea diferite tipuri de întreb ri, se poate stabili pentru fiecare un timp 
de r spuns, se pot amesteca întreb rile i variantele de r spuns, se pot folosi imagini, video i ecua ii. La 
final ap s m butonul Send din partea dreapt  sus a ecranului i gener m un link scurt pe care îl vom include 
în tema cu chestionar pe care o realiz m.  

Elevii vor putea accesa testul doar dac  sunt loga i cu adresa de email primit  de la coal . Dup  
sus inerea testului, când facem click pe tem , putem importa notele ob inute de elevi, ac ionând butonul 
Import Grades din dreapta sus. Astfel notele la test le vom reg si în catalogul clasei, al turi de cele de la 
celelalte teme. 

Quizziz este un instrument gratuit de evaluare, u or de folosit i amuzant. Ne putem conecta cu contul 
de google sau putem face un cont nou. G sim o colec ie de milioane de teste create de al ii. Testele pot fi 
accesate i de pe telefoanele mobile. Testul creat poate fi atribuit unei clase i apoi îl reg sim în Classroom. 
La fel apare i elevilor. 

ASQ este o platform  educa ional  gratuit , pentru profesori, elevi i p rin i, disponibil  i pe 
telefonul mobil. Alegând o materie i un an de studiu, putem ad uga capitole, apoi lec ii, iar la o lec ie se 
pot ad uga exerci ii, video sau teste. În realizarea itemilor putem utiliza imagini i editorul de ecua ii latex. 

În final, printre avantajele evalu rii online pot fi amintite: 

- Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor i crearea de rapoarte statistice complete 
- Feed-back pentru elevi i profesor 
- Elevii lucreaz  în ritmul propriu 
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- Elevii pot relua o activitate în caz de e ec, nefiind frustra i 
- Climat de înv are pl cut i relaxant. 

 

Provocarea pentru profesori este s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  înve e cu pl cere 
i s  devin  autonomi în înv are. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

URSACHI SIMONA, Profesor inv mânt primar                                          
Liceul Teoretic G taia, jude ul Timi  

 

 

Indiferent dac   profesorii  predau  într-o  sal   de  clas   tradi ional   sau  cu  ajutorul internetului  
,instrumentele  de  evaluare  ar  trebui  s   fie  concepute  pentru  a  oferi  elevilor  feedback  imediat, a-i 
ajuta  s   in eleag   si  s   aplice  ceea  ce  au  inv at. Elevii trebuie  s   beneficieze  de  corelarea  materialului  
cu  aplica ii  din  lumea  real .  Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, autoevalu ri pentru ca  elevii  
s - i  m soare  propriile  realiz ri,  interac iunea  si  feedbackul  între  profesor  si  elevi. 

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea  i  înv area, trebuie  s   fie  un  proces  continuu  la  
care  to i  participan ii  sunt  angaja i. Evaluarea eficient   trebuie  s   fie  activ   si  autentic   în  predarea  
online.  Principiile care se preteaz  mediilor de înv are  fa  în fa   de  calitate  sunt  adesea  similare  cu  
cele  g site  în  mediile  bazate  pe  web.  Astfel, dac    obiectivele de înv are sunt definite, evalu rile  
pentru  a  m sura  succesul  acestora  pot fi selectate  si  dezvoltate.  Unele dintre tehnicile de evaluare  
utilizate  în  cursurile  tradi ionale  pot  fi  utilizate   în  cursurile  online,   fie  în  forma  lor  original    fie  
cu  unele  modific ri.  În plus, ar trebui  utilizat   o  combina ie  atât  a  metodelor  de  evaluare  direct , cât  
si  indirect . De exemplu, evaluarea  muncii  elevilor  ar fi  o  metod   indirect   de  evaluare,  in  timp  ce  
dac   întreb m  elevii  dac   în eleg  con inutul  cursului  ar  fi  o  metod   direct .  

Metoda de  evaluare  trebuie  s   se  potriveasc   cu  nivelul  de  înv are. Evaluarea  online  necesit    
profesorilor   s    î i  modifice  metodele  , deoarece  dezvoltarea  unei  evalu ri  eficiente  i  fiabile  pentru  
elevii  care  studiaz   online  poate  necesita  un  mai  mare  efort  pentru  inovare  i  abaterea  de  la  
practicile  tradi ionale. 

Mutarea  cursurilor  din  clasa  tradi ional   intr- un  cadru  online  schimb   fundamental  interac iunea  
uman ,  comunicarea,  tehnicile  de  evaluare. Profesorul trebuie  s   de in   competen e   academice   pentru   
con inutul  cursului  înainte  de  a  dezvolta  un  instrument  de  evaluare  eficient. Deoarece metoda de  
înv are  s-a  schimbat,  profesorii  trebuie  s   schimbe  si  modurile  în  care  demonstreaz   eficacitatea  
pred rii  i  înv rii. 

Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are. Elevii trebuie s   fie  responsabiliza i  
s   citeasc   materialul,  s   exploreze  leg turile,  s   participe  la  discu ie,  s   pun   întreb ri,  s   decid   
s   înve e  i  s   aloce  timp  pentru  a  înv a.  În  mediul  online, accentul  se  îndep rteaz   de  profesor  
i  permite  o  mai  mare  colaborare  între  elevii  dintr-o  clas .  

Interac iunea care are loc online imit   pe  cea  a  unei  discu ii  în  grup  mic. Experien a educa ional  
poate fi mai stimulatoare  i  poate  favoriza  mai  mult  gândirea  critic   decât  prelegerea  tradi ional . În 
acest context, profesorii trebuie s  fie pregati i s  implice elevii, s -i fac   s   interac ioneze  în  comunicarea  
sincron  ( prezen a  simultan  ,  în  timp  real,  de  exemplu,  camera  web ) sau  asincron  ( secven ial  , 
pe  platforme,  prin  e-mail,  în  forumuri  de  discu ii ). De asemenea, trebuie s   îndrume  elevii  care  au  
dificult i  în  a  utiliza  tehnologia. 

Multe dintre cursurile online derulate de profesori  se  bazeaz   foarte  mult  pe  sistemele  de  e-mail  
si  chat.  În absen a unei  s li  de  clas   care  s   serveasc   drept  loc  de  întâlnire ,  o  parte  dintre  elevi  
nu  pot  s   acceseze  mijloacele  digitale  f r   îndrumarea  unui  instructor  i  aici  ne  referim  la  elevii  
cu  cerin e  educa ionale  speciale.   
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Profesorii trebuie  s   îndrume  facilitatorii acestor  elevi  pentru  a  încuraja  interac iunea  social   
între  participan i, iar  platformele  online  pentru  a  îmbun t i  experien a  de  înv are,  bazându-se  pe  
rela ia  elev-profesor. 

Interac iunea profesor / elev  este  o  component   important    a  evalu rii. Înv area online utilizeaz  
note instructive,  audio,  video  si  discu ii. Unii  profesori  au  constatat  c   exist   mai  mult   interac iune  
între  elevi  si  profesor  utilizând  înv area  online  decât  în  cazul  instruirii  tradi ionale.  Elevii sunt mai 
deschi i s   pun   întreb ri  i  s   participe  la  un  grup  de  discu ii  online,  decât  în  cadrul  unui  forum  
public. Discu ia online asincron  permite participarea deplin  a membrilor clasei, dup  propria lor dorin . 
Profesorul poate gestiona multe subiecte de discu ie cunoscând   nivelul în elegerii elevilor, care pot 
conduce la evaluarea rezultatelor înv rii.  

Elevii au la îndemân  prin intermediul tehnologiei mijloacele  cele  mai  moderne,  acord   mai  mult   
aten ie  activit ii,  interac ioneaz   i  primesc  feedback  individual  de  la  profesor . 
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EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNV MÂNT 
 

Prof. Înv. Primar URSACHI VALENTINA 
Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Suceava 

 
 

 
Evaluarea este o component  a procesului instructiv – educativ. Evaluarea reprezin  totalitatea 

activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor 
tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele i tipul evalu rii, în 
func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judec i de valoare pe care se bazeaz  
o anumit  decizie în plan educa ional. 

Conform Legii Educa iei Na ionale (Legea 1/2011), scopul evalu rii este acela de a orienta i de a 
optimiza înv area. Toate evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare 
disciplin  de studiu.  

Rezultatele evalu rii se exprim , prin calificative, în înv mântul primar. Controlul utiliz rii i al 
respect rii standardelor na ionale de evaluare de c tre cadrele didactice se realizeaz  prin inspec ia colar . 
Notarea elevilor f r  utilizarea i respectarea standardelor na ionale i a metodologiilor de evaluare 
constituie abatere disciplinar  i se sanc ioneaz  conform prevederilori legii educatiei nationale. 

Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor 
individuale de înv are. Un elev cu deficien e de înv are beneficiaz , în mod obligatoriu, de educa ie 
remedial . 

 
Alain Kerland consider  c  evaluarea se face pornind de la urm toarele întreb ri cheie: 

 Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia)? 
 În raport cu ce se (care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii)? 
 Pentru cine (care sunt destinatarii evalu rii)? 
 Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii)? 
 Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea? 

 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 

urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea. Verificarea presupune colectarea de informa ii 
referitoare la nivelul performan elor colare ale evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, 
competen ele, comportamentele i atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, 
tehnici, procedee i instrumente.  

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note sau 
calificative colare.  

Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a progresului colar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, atitudini, aptitudini, 
etc. 

Exist  o multitudine de clasific ri ale func iilor evalu rii, dar indiferent de tipul clasific rii, func iile 
ac iunii de evaluare didactic  au o dubl  semnifica ie: cea social  i cea pedagogic . 
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O alt  clasificare este aceea în func ie de implicarea ei la nivel de politic  a educa iei: 
 
1. Func ia de certificare a nivelului de preg tire a absolentului- asigur  ameliorarea curricumului i a 

proceselor de instruire; 
2. Func ia de diagnoza- identific  dificult ile de înv are; 
3. Func ia de prognoz - realizeaz  predic ia performan elor i comportamentelor viitoare, in 

contextul pedagogic; 
4. Func ia de apreciere- asigur  cre terea eficien ei proceselor de instruire; 
5. Func ia de cre tere a responsabilit ii profesorilor- duce la cre terea calit ii nivelului de preg tire 

asigurat elevilor; 
6. Func ia de feed-back- duce la îmbun t irea instruirii, pred rii i înv rii; 
7. Func ia de eviden iere a eficacit ii sistemului de înv mânt- care se relev  în atât în nivelul de 

preg tire al elevilor, cât i competen ele lor la intrarea în via a activ ; 
8. Func ia de formare la elevi a unei autoestima ii corecte i pozitive- asigur  cre terea implic rii 

acestora în procesul de înv are; 
9. Func ia de apreciere a performan elor colare (prin notare) i func ia de selec ie (prin examene) 
10. Func ia de eficientizare a proceselor de instruire (prin ameliorarea raporturilor dintre obiective-

rezultate-resurse utilizate-calitatea proceselor de instruire). 
 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate, ca de exemplu: 

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

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

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

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 

interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ . 
Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 

tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 

              
 
 
 

821



 

EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE                                            
LA PRE COLARI 

Prof. înv. pre colar Ursuleanu Maria 
                                                                                         

 
 

Inv mântul on-line deschide posibilitatea unei preg tiri structurate, coordonate i corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme i soft-uri educa ionale on-line, care abund  media în aceast  
perioad ). Acest mod de înv are este impus acum de perioada dramatic  pe care o travers m. În 
înv mântul pre colar evaluarea performan elor în înv are ale copilului se realizeaz  în modalit i 
specifice acestui nivel de educare i instruire.  

Pe perioada carantinei, dac  ne raport m la eficien a înv rii de la distan , activitatea pre colarilor 
a fost cu siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt, fiind o adev rat  provocare (pentru 
pre colarii mai mari) sau chiar imposibil  pentru cei mai mici. Totu i, p rin ii au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului i a activit ilor, sfaturi pentru o comunicare eficient , bazat  
pe repere cunoscute copiilor i cu mult accent pe emo ii. Important  este i cum a fost organizat  
comunicarea constant  între p rinte i educator, jocurile i juc riile care îl atrag pe pre colar i s  vin  în 
întâmpinarea p rin ilor i copiilor cu activit i personalizate pe interesele sale. 

Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectare de la distan  au fost diferite: prin video, 
filmule e cu activit i interactive, cântece, simul ri, aplica ii etc., pe care educatorul le trimite p rin ilor 
pentru copil sau prin video conferen e în grupuri mici. Îns , mai important decât metodele selectate, este 
obiectivul interac iunii în aceast  perioad  i anume conectarea direct  cu pre colarul. Mul i educatori i 
p rin i au în eles c  nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris conteaz  mai mult, ci starea 
emo ional  a copiilor i al p rin ilor sunt prioritate în aceast  perioad  de izolare. Educatorii au îndrumat 
p rin ii c  este important de organizat copiii s  nu înceap  ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a 
diminua riscul de motiv rii fa  de activit ile cu valoare educativ  superioar  ulterioar . 

Este îmbucur tor faptul c  p rin ii s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu referire la 
organizarea procesului de înv are de la distan . Majoritatea din ei au demonstrat responsabilitate i 
deschidere pentru comunicare eficient , precum i oferirea de suport copiilor în caz de necesitate.  

P rin ii au accentuat c  s-au implicat activ în procesul de înv are de la distan , mul i din ei lucrând 
de acas  au avut posibilitatea s  observe, s  monitorizeze i chiar s  ofere ajutor copiilor în caz de 
necesitate. Fapt este c  p rin ii au nevoie i ei s  fie forma i i s  cunoasc  aspectele generale ale 
psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile i strategiile educa ionale pe care le utilizeaz  copiii. 

Un element important a fost modalitatea de organizare a activit ilor de la distan  i folosirea diferitor 
instrumente i achizi ii online. 

La inceput am stabilit un orar , am constituit un grup al parintilor pe Facebook si –n particular pe 
messenger, unde am comunicat foarte bine. 

Cu referire la crearea unui orar al zilei pentru copiii, rolul p rin ilor a devenit foarte important. Ei 
trebuiau s  explice copiilor cum trebuie planificate activit ile de baz  (ex. igien , mas , studiu/serviciu, 
rela ionare interpersonal , joac /relaxare, somn); alimenta ia trebuie controlat  riguros, pentru a fi 
s n toas  i a nu duce la cre terea în greutate sau la alte condi ii clinice; includerea activit ilor sportive, 
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toate contribuind la un stil de via  s n tos; activit ile de relaxare i divertisment (vizionarea unui 
film/citirea unei c r i, jocuri interactive etc.).  

Înv mântul la distan , fiind o etap  nou  i specific  în organizarea procesului educa ional, de i a 
provocat uneori tensiune i frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativ  important  de reformare a 
întregului sistem educa ional tradi ional. Dincolo de acumularea de cuno tin e i dezvoltarea 
competen elor, s-a demonstrat c  scoal  ar trebui s  fie preg tit  s  se adapteze la diverse contexte ale 
realit ii, s  trezeasc  emo ii i atitudini, s  cl deasc  caractere, într-un context valoric. Elementele care au 
func ionat bine în cadrul înv mântului de la distan , pot servi drept repere pentru îmbun t irea 
înv mântului tradi ional, organizat la coal . 

Evaluarea apare ca “proces de apreciere a calit ii sistemului educa ional sau a unei p r i a sistemului 
respectiv”. Ea are menirea de a stabili “dac  sistemul îsi îndepline te func iile pe care le are, adic  dac  
obiectivele sistemului sunt realizate”. (Lindeman Richard, Evaluarea in procesul de instruire). 

Cunoa terea cât mai exact  a rezultatelor colare constituie premisa oric ror m suri destinate s  
îmbun t easc  desf urarea ac iunii în sine. 

La pre colari nu prea po i realiza o evaluare obiectiv  doar pe feedback i totu i este cea mai des 
folosit . 

Feedbackul evaluativ nu genereaz  cele mai bune rezultate. El este interpretat, pe bun  dreptate, mai 
ales când este negativ, drept r utate sau atac la persoan . Feedbackul evaluativ este bine primit numai atunci 
când este pozitiv, dac  este negativ, foarte rar va duce la îmbun t irea unui comportament i conform 
defini iei nu va conduce la men inerea stabilit ii i a echilibrului. 

Un alt mod de evaluare la prescolari este proiectul tematic,copiii aduna informatii,vizioneaza 
filmulete,realizeaza de desene,lucrari practice despre tema data.Metoda proiectului este o metoda complexa 
de evaluare individuala si este recomandata in evaluarea sumativa.Aceasta metode trebuie adaptata varstei 
copilului si experientei lui intelectuala. 

O alta metoda de evaluare ar fi portofoliul,este o metoda complexa proiectata pe o perioada mai lunga 
de timp, care ofera posibilitatea de a se emite o judecata devaloare,bazata pe un ansamblu de rezultate. 

 

Înv mântul la distan , fiind o etap  nou  i specific  în organizarea procesului educa ional, de i a 
provocat uneori tensiune i frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativ  important  de reformare a 
întregului sistem educa ional tradi ional.  

Dincolo de acumularea de cuno tin e i dezvoltarea competen elor, s-a demonstrat c  scoal  ar trebui 
s  fie preg tit  s  se adapteze la diverse contexte ale realit ii, s  trezeasc  emo ii i atitudini, s  cl deasc  
caractere, într-un context valoric.  

Elementele care au func ionat bine în cadrul înv mântului de la distan , pot servi drept repere 
pentru îmbun t irea înv mântului tradi ional, organizat la coal . 

 
 
Bibliografie: 
 
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    

Bucure ti,EDP.;  
 Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
 Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
 Digital.educred.ro (https://digital.educred.ro/educatie-timpurie)  
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IMPORTAN A EVALU RII                                                            
ÎN ÎNV M NTUL PRE COLAR 

 
 

Prof. înv. pre colar Ursz Cristina 
coala Gimn. Nr. 1 Sântandrei 

Gr dini a cu P. P. Nr. 1 Sântandrei 
 
 
 
În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 

priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
schimb rii, în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

A adar, importan a activit ii de evaluare  devine din ce în ce mai accentuat , deoarece permite 
cadrului didactic s  aprecieze  gradul în care  au fost atinse obiectivele procesului de  înv mânt, precum 
i dificult ile acestuia.   

În înv mântul pre colar actul de evaluare p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, 
având drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale 
muncii educatoarei, concretizat  în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin 
procesul de înv mânt. 

 
În înv mântul pre colar se utilizeaz  urm toarele forme de evaluare: 
 
 evaluare ini ial  
 evaluare formativ-continu  
  evaluare sumativ  

 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar, i are rolul de a stabili nivelul de cuno tin e, 
priceperi i deprinderi, de a cunoa te capacit ile de înv are ale copiilor. Concluziile desprinse în urma 
evalu rii ini iale  ajut  la stabilirea coordonatelor esen iale ale activit ii viitoare, alegerea obiectivelor i a 
strategiilor adecvate pentru ob inerea performan ei copiilor, precum i ritmul de parcurgere a con inuturilor. 

Evaluarea continu , este una din formele cele mai des utilizate în gr dini  i se manifest  în toate 
activit ile derulate, de la observarea continu  a comportamentului copiilor , a surprinderii reac iilor pe care 
le au la diverse solicit ri , a semnalarii progreselor pe care le fac, pân  la recompensarea succeselor pe care 
copii le ob in. 

Evaluarea sumativ  se aplic  la sfâr it de semestru sau la sfâr it de an colar i nu necesit  delimit ri 
fixe ca durat  de timp. Ea are în vedere  stabilirea pa ilor urm tori  în parcurgerea curriculumului, adic  ce 
urmeaz  s  desf ur m cu copiii în urm torul semestru sau în anul colar urm tor, sau culegerea de date 
pentru finalizarea complet rii fi elor de apreciere a progresului copilului înainte de intrarea într-o nou  
etap , cum ar fi trecerea la înv mântul primar. 

Metodele/tehnicile de evaluare folosite în înv mântul pre colar sunt variate: probe orale 
(conversa ia, repovestiri, discu ii libere, etc.), probe scrise (fi e de lucru), probe practic-ac ionale (activitate 
practic , lucrul cu diferite jetoane/obiecte, jocuri sportive, etc.), probe mixte, metode i instrumente 
complementare (observarea sistemic , portofoliul, etc.)   
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Evaluarea, indiferent de forma în care se realizeaz , este un proces complex, dar în acela i timp firesc, 
integrat procesului de înv mânt, furnizând date importante despre capacit ile de înv are a copiilor i 
ajutând la stabilirea obiectivelor activit ilor urm toare, adoptând cele mai potrivite mijloace de realizare. 

 

 
Bibliografie: 
 
Tatiana Corciovei, Grupa Bebe:2-3ani: ghid orientativ în planificarea activit ilor de înv are, Editura 

Stef, Ia i, 2020;    
https://cameliamirica.blogspot.com, Importan a evalu rii în înv mântul pre colar, 2012. 
https://edict.ro, prof. M d lina-Elena Manea, Evaluarea în înv mântul pre colar, 2018. 
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Modalit i de evaluare în cadrul lec iilor de istorie 

Profesor înv mân primar Uruc Cecilia                                                   
Scoala Gimnazial  Lunca Priporului-                                                     

Structura P ltineni, Ora  Nehoiu, Jud. Buz u 

Evaluarea la ciclul primar se realizeaz  prin modalit i specifice acestui nivel de educare i instruire 
cu precizarea c  achizi ionarea cuno tin elor reprezint  un scop în sine la aceast  vârst . 

Evaluarea trebuie integrat  în procesul de predare-înv are, ea determinând amelionarea acestui 
proces. O cerin  a evalu rii este compararea obiectivelor specifice istoriei cu obiectivele opera ionale ale 
fiec rei lec ii. Trebuie s  fie o unitate între cerin ele obiectivelor i cerin ele probelor de evaluare. O alt  
cerin  se refer  la caracterul stimulativ al evalu rii, în eleas  ca o sarcin  comun , fireasc , f r  a deveni 
o sperietoare. 

Anun area tipurilor i formelor de evaluare este o cerin  care determin  succesul colar.  

Rezultatele evalu rii sunt utile în stabilirea modului adecvat de predare a con inuturilor activit ilor 
(observare, lecturi, convorbiri-dezbateri, memoriz ri, jocuri didactice),stabilirea modului adecvat de 
însu ire a unor deprinderi în activit i comune i alese, organizarea unor activit i de recuperare cu întraga 
clas , adoptarea unor m suri de sprijinie i recuperare individual , diversificarea activit ilor de formare a 
atitudinilor pozitive fa  de studierea istoriei. 

Metodele alternative de evaluare (referat, proiect etc.), reflect  rezultatele ob inute de elevi la orele 
de curs i acas  (munca cu manualul, informa ii mass-media, lectura particular ) i ofer  posibilitatea de a 
observa gradul de implicare individual  sau de grup, de colaborare cu al i elevi din clase paralele, 
creativitatea fiec ruia în c utarea surselor de informa ie precum i aplicarea acestora în contextul lec iei. 

În practica pedagogic  se disting trei strategii de evaluare: 
 

1. Evaluarea ini ial  (predictiv )- se efectueaz  cu scopul de a cunoa te nivelul de preg tire de la care 
pornesc, a gradului în care st pânesc cuno tin ele i dac  i-au format capacit i necesare asimil rii 
con inutului etapei care urmeaz . 

 
2. Evaluarea continu  (formativ )- se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe 

parcursul unui program, din momentul începerii lui pân  la încheiere. Aceasta reprezint  un barometru 
pentru profesor i pentru elev. 

 
3. Evaluarea sumativ  (cumulativ )- reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor colare i 

const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Probe de evaluare sumativ  realiz m la sfâr itul unei unit i de înv are, unui capitol cum ar 
fi:,, Istoria local ” , ,,Popoarele de ieri i de azi” , ,,Conduc tori, eroi i evenimente”, .a. 

 
Bibliografie:  
 

tefan P un, Didactica istoriei, Ed. Corint, Bucure ti,2007 
Constantin Postelnicu, Fundamente ale didacticii colare, Ed. Aramis, 2000   
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

Prof. înv. pre c. Vacea Roxana – Georgiana 
Gr dini a cu Program Prelungit nr. 3, Mangalia 

 
 
 
„Procesul prin care se delimiteaza, se obtin si se furnizeza informatii utile, permitand luarea unor 

decizii ulterioare” – a a define te pedagogul Constantin Cuco  procesul de evaluare. Actul presupune 3 
momente distincte: m surarea, aprecierea rezultatelor i adoptarea m surilor ameliorative”. 

Procesul de educa ie reprezint  o serie de ac iuni pe care educatorii le întreprind educa ilor în mod 
con tient i sistematic în cadrul sistemului, având ca scop formarea personalit ii celui educat în 
conformitate cu idealurile educa ionale. Reprezint  cea mai înalt  form  de organizare i dezvoltare a 
form rii i educa iei.  

Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt: predarea, ca aspect logic, înv area, ca aspect 
psihologic i evaluarea. 

Evaluarea are o importan  deosebit  pentru planificarea, organizarea i desf urarea activit ilor, 
pentru cunoa terea nivelului de dezvoltarea a copilului, în scopul proiect rii adecvate a activit ii remediale. 

Ca i form , evaluarea poate fi de trei feluri: ini ial  - aceasta realizându-se la începutul anului colar, 
continu  sau formativ , aceasta realizându-se pe parcursul întregului proces de înv are, urm rind 
remedierea erorilor i a lipsurilor de cuno tin e i evaluarea sumativ  sau final  - acest tip de evaluare se 
realizeaz  la finalul unui proiect tematic sau la finalul unuia dintre nivelurile colarit ii.  

Ca i exemplu de evaluare sumativ  în înv mântul pre colar, avem evaluarea semestrial , pentru 
grup  mic , segment de vârst  3-4 ani. Aceasta are loc la sfâr itul semestrului I, pentru a „m sura” 
cuno tin ele pre colarilor pân  în momentul dat.  

Actvitatea aleas  este una integrat , pe domenii experien iale, domeniile alese fiind tiin e i Estetic 
– creativ. Scopul acestei activit i este recunoa terea i diferen ierea fenomenelor naturii specifice 
anotimpurilor toamna i iarna, dar i redarea acestora pe pânza canvas, cu ajutorul dactilopicturii i a 
amprent rii.  

Desf urarea activit ii propriu zise se începe prin metoda conversa iei, pre colarii raspunzând la o 
serie de ghicitori de intrebari legate de cele dou  anotimpuri. Este observat faptul c  un procent de 85% 
dintre pre colarii evalua i st pânesc aceste informa ii, restul de 15% având mici dificult i în a oferi 
r spunsurile corecte.  

Se ofer  imagini reprezentative cu temele expuse, ace tia trebuind s  le sorteze pe fiecare la anotimpul 
potrivit.  

În cea de a doua parte, se preg te te momentul de pictur . Fiecare copil prime te câte o pânz  de timp 
canvas i li se explic  instruc iunile. Pânza este împ r it  în dou  p r i. Una reprezint  anotimpul toamna 
iar cealalt  iarna. Pe fiecare jumatate este pictat trunchiul unui copac.   

Ace tia trebuie s  identifice care parte se potrive te fiec rui anotimp.  

Dup  aceasta, cu ajutorul tehnicii amprent rii este realizat  coroana copacului.  
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Odat  cu realizarea acestui pas, pe fiecare parte a plan ei de lucru se for ad uga prin dactilopictura 
elementele specifice. În partea destinat  anotimpului toamna, se vor ad uga pic turi de ploaie, iar pe 
cealalt  parte, fulgi de z pad .  

La finalul activi ii se va realiza o expozi ie cu toate lucr rile, urmând un tur al galeriei.  

Ast zi, înv mântul pre colar românesc permite parcurgerea unor trasee personalizate de educa ie i 
formare a copiilor pre colari prin aplicarea noului curriculum. Calitatea i nivelul comportamentului 
educa ional se reflect  în evaluare. 

 

Bibliografie: 

 2021 – 2022, Anul comunit ilor profesionale de înv are; 
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 M t saru, Maria, proiectarea didactica în înv mântul pre colar, ROVIMED, 2020 
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EVALUAREA ONLINE –                                                               
AVANTAJE I DEZAVANTAJE 

Prof. V d san Adriana 
Colegiul Economic Arad, jude ul Arad 

 

 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst , de cum ne na tem i pân  murim suntem intr-
un process continuu de înv are, dar în acela i timp i de evaluare. 

 
Cea mai nou  tendin  în înv mânt, datorit  situa iei pandemice prin care trece omenirea acum, 

cunoscut  i apreciat  ca cea mai eficient  i de dorit de pân  acum, este înv mântul electronic, 
înv mântul online. În întreaga lume, sistemul de înv mânt trebuie s  î i preg teasc  elevii i profesorii 
pentru schimbare.  

 
Acest nou system are i avantaje dar si dezavantaje. Utilizarea resurselor educa ionale deschise i a 

altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii i permit utilizarea mai 
eficient  a timpului elevului i al profesorului. Aceste resurse sunt accesibile i convenabile i fac ca 
întregul proces de predare-înv are-evaluare sa fie mai interesant pentru elevi i mult mai u or pentru 
profesori. Atât elevul, cât i profesorul beneficiaz  azi de numeroase resurse i materiale online gratuite, pe 
care le pot accesa de oriunde i oricând. 

 
Evaluarea face i ea parte din acest nou sistem de înv mânt. Azi, ea se poate realiza foarte u or i 

pentru orice fel de evaluare pe platforme e-learning. Acestea sunt servicii interactive online, care pun la 
dispozi ia factorilor implica i în procesul de înv are (elevilor, profesorilor, p rin ilor) numeroase 
informa ii, materiale i resurse pentru a cre te calitatea procesului de înv are. Pe aceste platforme e-
learning procesul de predare-înv are-evaluare se poate efectua sincron (cand profesorul controleaz  i 
monitorizeaz  lec ia/evaluarea) sau asincron (cand aceste process se desf oar  în ritmul personal al 
elevului/cursantului) 

 
Avantajele evalu rii pe platformele e-learning sunt numeroase: evaluarea este centrata pe elev/cursant 

iar ei pot accesa informa iile de oriunde i oricând; profesorul poate testa/se poate adresa unui num r mare 
de elevi/cursan i în compara ie cu înv mântul traditional fa -în-fa ; materialele folosite pot fi diverse si 
pot fi modificate oricând; elevul/cursantul poate avea feedback-ul foarte rapid i individual; materialele 
folosite au costuri foarte reduce, etc. 

 
Dezavantajele pot fi i ele diverse: lipsa internetului în unele zone de pe glob sau slaba conexiune la 

re ea; elevii/cursan ii au nevoie de o minim  experine  în utilizarea calculatorului i internetului; nu toate 
cusrsurile/evalu rile pot fi sus inute prin platformele e-learning; lipsa contactului fa -în-fa , care este 
foarte important pentru socilaizare, mai ales în rândul elevilor; 

 
Dar, cu toate aceste dezavantaje, care trebuie s  recuno tem nu sunt pu ine i de neglijat, 

elevii/cursan ii prefer  predare/evaluarea online, f r  s  o exclude pe cea tradi ional .  
 
DA, trebuie s  recunoa tem c , înv area/evaluarea online ESTE pe placul elevilor. DE CE? 
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Tineretul, si nu numai este pasionat de gadgeturi smart, de aplica ii interesante sau jocuri online 
spectaculoase i a a rezoneaz  foarte bine cu noile metode de înv are/evaluare. Ei folosesc cu pl cere 
platformele online datorit  filmule elor atractive, graficului interesant, u urin ei cu care pot accesa anumite 
informa ii, existen ei con inuturilor multimedia. 

 
CONCLUZII 
 
Înv area/evaluarea online poate fi definit  ca o form  alternativ  de înv mânt în cadrul c reia se 

asigur  continuarea procesului educa ional în condi ii normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distan . Am putea spune i cu to ii tim 
c  internetul este foarte util în procesul de predare-înv are-evaluare, atât a celor mici, cât i a celor mari. 
Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o motiva ie puternic  pentru 
a o utiliza în mod efficient.  
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Evaluarea între online i tradi ional 
 

Prof. înv. primar V duva Luiza Adela 
coala Gimnazial  Pade  

 

 
În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, cadrul didactic nu are o sarcin  

u oar . Reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, tradi ional, ”fa  în fa ”. 

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

Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c  elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde 
vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au înv at. Responsabilitatea înv rii îi revine 
acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, motivat i s  înve e prin descoperire.  

Închiderea colilor, suspendarea orelor i întreruperea activit ilor sportive pe termen mediu au 
generat o problem  major  cu care a trebuit sa se confrunte societatea: cum asigur m continuarea procesului 
de înv are? Cum asigur m dreptul la educa ie în mediile defavorizate? Se poate dezvolta înv mânt online 
i care vor fi consecin ele acestei schimb ri? Cum se poate realiza o evaluare obiectiv  cu riscuri cât mai 

reduse de fraud ? Toate aceste probleme reprezint  unele dintre preocup rile cele mai importante în ce 
prive te înv mântul online, mai ales c  nu exist  în acest moment un orizont clar pentru revenirea la o 
situa ie normal . 

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru colari. Prin platformele i aplica iile disponibile 
online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  
vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi 
tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

 
Pentru colari, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
 
-îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme, s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i 
descurajeze comportamentele negative 

-îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
-contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
-contribuie la înt rirea leg turii colii cu familia 
 
Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 

i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 
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lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit .  

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare 
i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i 

s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Diferite instrumente de evaluare utilizate 
de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, 
sarcinile, întreb rile i discu iile de pe platform  pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau 
pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, 
proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul unei unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul colar 
pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

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

Canva-Platforma online ofer  un serviciu de tip freemium: utilizatorii din toat  lumea pot s  o 
foloseasc  gratuit pentru proiecte de design cum sun c r ile po tale, imaginile pentru social media sau 
diverse prezent ri, postere, dar exist  i un produs pl tit, Canva Pro, pentru proiecte avansate în zona de 
business. 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Cuco , C. Pedagogie, Editura Polirom, Ia i, 2014 
https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 

  

832



 
 

Investiga ia - metod  de evaluare i autoevaluare 

Prof. V duva Viorelia 
Liceul Tehnologic Bâlteni, Jud. Gorj 

 
 
 
Trecerea la o metodologie mai activ , centrat  pe elev, implic  elevul în procesul de înv are. De aici 

decurge necesitatea de a regândi rolul i noile forme ale evalu rii: de la evaluarea cuno tin elor la evaluarea 
competen elor, de la evaluarea pentru notare, la evaluarea pentru reglarea procesului de înv are. Aceste 
deplas ri în plan curricular fac necesare schimb ri i complet ri ale unor func ii tradi ionale ale 
evalu rii,care î i propuneau notarea, clasificarea, selectarea elevilor. 

Metodele copmplementare de evaluare permit profesorului s  structureze puncte de reper i s  adune 
informa ii asupra derul rii activit ii sale, utilizând instrumente ce se adecveaz  mai mult la specificul 
situa iilor instructiv-educative. 

Investiga ia se prezint  ca un instrument ce faciliteaz  aplicarea în mod creativ a cuno tin elor i 
explorarea situa iilor noi sau foarte pu in asem n toare cu experien a anterioar . Investiga ia este o 
activitate care se poate derula pe durata unei ore de curs sau a unei succesiuni de ore de curs, în timpul 
c reia elevii demonstreaz  o gam  larg  de cuno tin e i capacit i. 

Elevul sau grupul de elevi primesc o tem  cu sarcini precise. Se poate formula i sub forma unor teme 
pentru acas ,dar definitivarea se va face în clas , prin comentarea concluziilor.  

 
Tema trebuie conturat  i în eleas  foarte precis în leg tur  cu: 
•ordinea de rezolvare,de notare a observa iilor par iale; 
•ordinea de prezentare a rezultatelor finale. 
 
Evaluarea investiga iei se face pe baza unei scheme de notare,care va cuprinde m surarea separat  a 

urm toarelor elemente importante: 
•strategia de rezolvare; 
•aplicarea cuno tin elor, principiilor, regulilor; 
•acurate ea înregistr rii i prelucr rii datelor; 
•claritatea argument rii i forma prezent rii; 
•inventarierea produselor realizate; 
•atitudinea elevilor în fa a cerin elor; 
•dezvoltarea unor deprinderi de lucru în grup sau individual. 
 
Investiga ia este o metod  de evaluare în care elevul este pus în situa ia de a c uta o solu ie la exigen e 

i complexit i diferite. Elevul trebuie s  fac  dovada în elegerii cerin elor temei, a solu iei adoptate, 
generaliz rii sau transpunerii acesteia în alt context. 

 
Caracteristicile esen iale ale investiga iei constau în faptul c : 
•are un pronun at caracter formativ; 
•este o modalitate de evaluare foarte sugestiv , intuitiv , precis  i predictiv , având un profund 

caracter integrator, atât pentru procesele de înv are anterioare, cât i pentru metodologia inform rii i a 
cercet rii tiin ifice; 

•are caracter sumativ, angrenând priceperi, abilit i, cuno tin e i atitudini diverse, constituite pe 
parcursul unei perioade mai îndelungate de înv are; 

•se pot exersa în mod organizat activit i de cercetare utile în formarea ulterioar  i în educa ia 
permanent . 
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Calitatea evalu rii realizate de profesor prin aceast  metod , se repercuteaz  direct asupra capacit ii 
de autoevaluare a elevilor. Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice pe mai 
multe planuri:  

-elevul exercit  rolul de subiect al ac iunii pedagogice, de participant la propria formare; 
-îi ajut  pe elevi s  aprecieze rezultatele ob inute i s  în eleag  eforturile necesare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite; 
-cultiv  motiva ia l untric  fa  de înv tur  i atitudinea pozitiv , responsabil  fa  de propria 

activitate; 
-profesorul dobânde te confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, referitoare la rezultatele 

constatate. 
 
Grilele de autoevaluare permit elevilor s - i determine în condi ii de autonomie, eficien a activit ilor 

realizate. Criteriile unei grile de evaluare sunt dimensiuni ale comportamentului, performan ei sau calit ii 
i sunt focalizate pe competen ele stabilite. 

Jurnalul de reflec ie creeaz  prin utilizare, obi nuin a reflec iei asupra propriei gândiri, încurajeaz  
asumarea responsabilit ii propriei înv ri. 

Aceast  metod  de evaluare trebuie adaptat  v rstei elevilor i experien elor lor intelectuale. 
 
 
 
Bibliografie: 
 
1.Cuco  C.,Pedagogie-Edi ia a II –a rev zut  i ad ugit ,Editura Polirom Ia i,2006 
2 Cuco ,C i colab..,Psihopedagogie,Editura Polirom,1998 
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Evaluarea traditionala 

Prof. înv. primar Vagiuc Lacramioara,                                                    
Scoala Gimnaziala ,,Profesor Mihai Dumitriu,,Valea Lupului, Iasi 

 
Înv mântul primar este prima etap  din înv mântul obligatoriu i are ca obiectiv principal crearea 

de oportunit i egale pentru to i copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitiv , emo ional  i psihomotorie 
echilibrat , adaptat  nevoilor individuale, sau cel putin aceasta este definitia pe care cu totii o stim si o 
respectam. In realitate invatamantul primar inseamna mult mai multe lucruri in viata copiilor nostrii. 
Sistemul primar este inceputul drumului fiecarui elev, acesta pasind inca din clasa I intr-o cu totul alta lume 
fata de invatamantul prescolar.  

Exista o diferenta exponentiala dintre sistemul de invatamant prescolar si cel primar, acestea bazandu-
se pe cu totul alte obiective. La gradinita copiii sunt invatati sa se joace, sa creeze si sa isi dezvolte 
imaginatia in primul rand, pe cand in clasele I-IV acestia intra in materie, invata despre natura, invata cum 
sa calculeze si sa isi exercite acea imaginatie. In alte cuvinte, la gradinita invatam sa ne dezvoltam 
imaginatia, iar in scoala primara invatam sa folosim acea imaginatie in scopuri unice si distractive.  

Dupa cum am fost obisnuiti inca de mici, in viata apar si mici obstacole, iar in opinia majoritatii 
elevilor, acestea sunt evaluarile. Aici apare stresul din partea unora si bucuria din partea altora. Dar oare 
cum vad cadrele didactice evaluarea? Este ea chiar atat de anosta si stresanta precum o vad elevii? Ei 
bine,referindu-ne strict la nivelul primar, fiecare invatator se asteapta ca elevii sai sa fie atenti si sa invete 
lucrurile predate si spuse de acesta. Aici apare si diferentierea dintre nivelul elevilor, unii dintre acestia 
obtinand rezultate mai bune, iar unii mai slabe, aceste diferente venind de cele mai multe ori din partea 
elevilor. Cativa dintre ei poate nu inteleg profesorul, nu ii inteleg modul de predare, unii dintre ei sunt poate 
mult prea plictisiti sau distrasi incat sa poate fi atenti la indicatii si la informatiile pe care le ofera invatatorul.  

La final vine intrebarea, oare cadrul didactic este vinovant de nereusita unora dintre elevi? Iar 
raspunsul la aceasta intrebare este foarte versatil. Intr-o masura da, este vinovat, meseria acestuia fiind de 
a se face inteles si de a invata copiii lucrurile elementare si absolut necesare fiecaruia dintre elevii sai, dar 
pe de alta parte daca un elev nu isi da interesul, acesta nu va reusi si nu va progresa. Materia este predata 
la scoala, dar aceasta este asimilata acasa, de fiecare elev in parte. Daca acesta nu vrea sa invete si nu are 
un impuls in vederea invatatului, drumul acestuia este limitat.  

Astfel ajungem iarasi la subiectul principal, iar acela este evaluarea. Este ea necesara in drumul 
fiecarui elev? Procesul de predare si de invatare ajunge la un punct in care acesta are nevoie de o provocare. 
Pentru a intelege si de asimila o doza mai mare de informatii, trebuie sa se construiasca o baza, iar daca 
elevii nu inteleg anumite notiuni foarte bine, informatiile ce vor veni in viitor nu vor putea fi asimilate cu 
succes. De aceea exista in mare parte din timp, evaluari la final de capitol sau teste la final de unitati.  

Aceste evaluari au diferite infatisari si isi fac aparitia periodic. Fie sub forma standard a testelor scrise, 
a probelor orale sau practice, fie sub forma proiectelor, portofoliilor sau chiar a autoevaluarii. Fiecare 
profesor alege modul in care vrea sa isi testeze elevii, aceste modalitati fiind pliate si alese in functie de 
nivelul clasei si de capacitatea elevilor de a acumula informatii. In functie de evaluare, cadrul didactic poate 
testa atentia, imaginatia cat si perspicacitatea fiecarui elev. Acesta poate alege sa introduca intrebari 
capcana in teste, sau exericitii de imaginatie incat sa observe cum reacitioneaza elevii sai.  

Evaluarile difera de la generatie la generatie, iar din experienta mea am observat ca generatiile actuale 
prefera evaluarile care includ mediul online sau digitalizarea materialelor. Elevii tind sa prefere mai mult 
proiectele sau prezentarile, acestea fiind si ele un model bun de evaluare, elevii dezvoltandu-si atat nivelul 
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de informatii pe care il au intr-un anumit domeniu, cat si cursivitatea in exprimare. Multi dintre ei tind sa 
fie timizi sau sa aiba trac cand vine timpul de a tine un discurs in fata clasei, iar aceste prezentari au un 
impact foarte mare asupra rezolvarii acestor frici sau temeri. Personal sustin digitalizarea materialelor si 
folosirea materialelor didactice in mediu online, elevii fiind mai atrasi si poate chiar mai atenti la ce spun 
cand le prezint ceva pe videoproiector.  

Rezultatele obtinute de elevi tind sa creasca cand acestia vad sau descopera un alt mod de a vedea 
scoala. Mediul online ofera un modalitate foarte dezvoltata de a obtine informatii, iar acestia pot intelege 
totul mult mai bine, fiind explicate lectiile atat pe internet cat si de mine la clasa.  

In concluzie, consider ca fiecare cadru didactic, fie acesta invatator, educator sau chiar profesor, alege 
modul de evaluare in functie de clasa la care preda. Rezulatele obtinute de elevi tin foarte mult de modul in 
care cadrul didactic ofera informatiile, cat si de modul in care acesta le prezinta evaluarea informatiilor 
predate.  
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Metode i tehnici de evaluare în înv mântul preuniversitar                                  
Importan a evalu rii ini iale, metode, tehnici i strategii                                      

aplicate pentru realizarea evalu rii ini iale 

 

 

Valea Maria - Magdalena                                                                
Liceul Teoretic ”Nicolae B lcescu”, Cluj - Napoca 

 
Evaluarea colar  este un proces în urma c ruia se ob in, se delimiteaz  i se furnizeaz  informa ii 

utile care permit luarea unor decizii ulterioare. Ea presupune: m surarea, aprecierea rezultatelor colare i 
adoptarea m surilor ameliorative.  

M surarea este o surprindere riguroas  a unor achizi ii i nu implic  formularea unor judec i de 
valoare precum aprecierea sau evaluarea propriu-zis . Adoptarea de m suri ameliorative implic  decizii cu 
privire la perfec ionarea actului de predare-înv are, prin m suri care succed evaluarea. 

Evaluarea este un act integrat activit ii pedagogice. Ea nu se reduce numai la un control al 
cuno tin elor, deprinderilor, competen elor elevilor ci constituie o cale de reglare i perfec ionare a 
întregului proces instructiv-educativ. 

Evaluarea colar  integreaz  un ansamblu de activit i al c ror scop final nu este,deci ,colectarea de 
informa ii ci perfec ionarea procesului educativ în toat  complexitatea sa. 

Evaluarea i aprecierea furnizeaz  date despre diversele ipostaze ale rezultatelor colare : cuno tin ele 
acumulate i integrate, capacitatea de operare i aplicare a achizi iilor, dezvoltarea capacit ilor intelectuale, 
diverse conduite i tr s turi de personalitate. 

Al turi de func ia sa constatativ , evaluarea permite apoi o diagnoz  i prognoz  a posibilit ilor de 
înv are ale elevilor, a nevoilor acestora. 

Multitudinea de obiective ale evalu rii i marea diversitate a situa iilor didactice impun utilizarea 
unor instrumente de evaluare diferite, tradi ionale sau complementare (probe orale, scrise, practice, 
investiga ia, portofoliul, proiectul, etc.). 

Dup  criteriul dimensiunii temporale a ac iunii evaluative, distingem trei tipuri de evaluare: ini ial , 
continu  i sumativ . 

Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui ciclu de înv mânt, an colar, semestru, capitol sau 
chiar la începutul unei lec ii. Aceasta permite identificarea cuno tin elor, competen elor i abilit ilor 
ini iale ale copiilor, în scopul stabilirii parcursului didactic de urmat pentru atingerea obiectivelor propuse 
în etapa imediat urm toare. Toate acestea vor constitui premise cognitive i atitudinale necesare înv rii. 

Evaluarea ini ial  se poate realiza prin metode diferite precum testele docimologice, concursurile, 
chestionarele, investiga ia. Alegerea strategiilor evaluative trebuie s  fie un rezultat al analiz rii unor 
aspecte privind scopul i obiectivele evalu rii, specificul con inuturilor de apreciat, tipul de evaluare, 
particularit ile clasei de elevi pentru care se proiecteaz . O alegere corect  va permite un demers evaluativ 
util i pertinent, cu accent pe latura sa formativ , care s  cultive interesul i motiva ia elevilor pentru 
înv are. 

Scopul evalu rii ini iale este de a oferi un tablou cât mai fidel a poten ialului de înv are al elevilor 
dar i al aspectelor de recuperat/ remediat. Pe baza informa iilor colectate i a aprecierii acestora, cadrul 
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didactic va planifica demersul pedagogic imediat urm tor, va stabili, dac  este cazul, programe de 
recuperare/ remediere colective sau individuale. 

Este important ca rezultatele ob inute s  nu duc  la etichet ri, clasific ri sau decizii finale asupra 
statutului uni elev. 

Datele ob inute vor ghida cadrul didactic în stabilirea, pentru colectivele de elevi i pentru fiecare 
elev în parte,a unor inte de înv are particularizate prin adaptarea, reproiectarea con inuturilor, a formelor 
i modalit ilor de organizare a înv rii, a metodelor i mijloacelor didactice de utilizat. 
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EVALUAREA DIDACTIC                                                              
DE LA TRADI IONAL LA CONTEMPORAN 

Prof. Iordache Mihaela/ Prof. V leanu Valentina                                            
coala Gimnazial  Nr. 2 Borcea, C l ra i 

 
 

„Înv torul cu adev rat înzestrat este acela care î i aduce clasa la stadiul în care s  poat  spune: Fie 
c  sunt de fa  ori nu, clasa î i continu  activitatea. Grupul i-a câ tigat independen a.” (Maria Montessori) 

În condi iile înv mântului activ, înv torului îi revin îndatoriri noi, complexe, referitoare la 
cunoa terea evolu iei fiec rui copil i la evaluarea sistematic  a achizi iilor acestuia. Constatând lacune în 
cuno tin e sau în deprinderile unui copil, el trebuie s -i organizeze procesul de înv are astfel încât, 
bazându-se pe achizi iile sale anterioare, s -i completeze lipsurile.Actul didactic are caracter procesual, 
secven ial i poate fi reglat i autoreglat în permanen . 

Cunoa terea cu precizie de c tre înv tor a obiectivelor urm rite de fiecare secven , precum i a 
competen elor pe care trebuie s  le dobândeasc  elevii prin parcurgerea con inuturilor prev zute de 
programele colare constituie o condi ie esen ial  pentru realizarea unui înv mânt eficient. Ea permite 
organizarea demersului didactic ca sistem de rela ii între: obiectivele urm rite, con inut de predare-înv are, 
strategii (sarcini, situa ii de înv are), evaluare, progres colar al fiec rui elev.   

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

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101).       

Evaluarea este un proces de obtinere a informatiilor asupra elevului, cadrului didactic însu i sau 
asupra programului educativ i de valorizare a acestor informa ii în vederea elabor rii unor aprecieri care, 
la rândul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii.  

Ac iunea de evaluare pedagogic  include trei opera ii ierarhice:       

 m surarea: consemnarea unor caracteristici observabile exprimate în termeni cantitativi (scor, cifre 
etc.) sau/ i prin descrieri concentrate asupra unor zone restrânse de manifestare;    

 aprecierea: interpretarea faptelor consemnate in functie de anumite criterii calitative;    

 decizia: optiuni pentru anumite modalitati de actiune, are si valoare de prognoza.   

Evaluarea const  deci în m surarea i aprecierea actului pedagogic, implicit a produselor sale 
raportate la obiectivele urm rite. Obiectivele educa ionale constituie criteriul care define te un act 
pedagogic reusit.  

M surarea i aprecierea rezultatelor colare cât i a componentelor actului pedagogic se pot realiza 
numai pe temeiul obiectivelor propuse. Obiectivul descrie un produs, rezultatul a teptat, actul pedagogic 
fiind procesul prin care obiectivele se realizeaz . Acesta din urm  este compus din: condi ii (caracteristicile 
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elevilor, conditiile interne i externe ale programului de instruire) i factori (con inuturi, metode i mijloace, 
organizarea activit ii colare, cadrul didactic). Evaluarea este parte integrant  a ac iunii pedagogice al turi 
de activit ile de predare i înv are.  

Calitatea procesului de înv mânt depinde de corelarea care se realizeaz  între acestea. Scopul 
evalu rii nu este acela de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Nu este vorba 
numai de a emite o judecat  asupra randamentului colar, ci de a stabili ac iuni precise pentru a adapta 
necontenit strategiile educative la particularit ile situa iei didactice, la particularit ile elevilor, la conditiile 
economice i institu ionale existente. Plecând de la evaluare ar trebui s  se determine de fiecare dat  în ce 
m sur  putem transforma situa ia educational  într-o realitate convenabil , adecvat  obiectivelor urm rite. 

Centrarea pe competen e este o preocupare major  a ultimilor ani. În zilele noastre, se tinde spre o 
evaluare complex , realizat  prin intermediul unei metodologii complexe i a unui instrumentar diversificat 
care presupune:         

– Extinderea gamei metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clas , vorbindu-se tot mai 
mult despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe practice etc.) cu altele 
noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea etc.), ce reprezint  de fapt alternative în 
contextual educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea accentului de la evaluarea produselor 
înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activit ii de înv are.    

– Îmbog irea sistemul tehnicilor i instrumentelor de evaluare. În practica evaluativ  curent , dar i 
în lucr ri de specialitate de referin  se solicit  integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, 
semiobiectivi i subiectivi, în deplin  coresponden  cu complexitatea competen elor i performan elor 
vizate prin programele colare.       

A a, cum profesorii pot folosi criteriile pentru a judeca standardul muncii elevilor, la fel, tot mai mult, 
computerele pot juca un rol cheie în evaluarea progresului elevilor.  Un berneficiu special al celor mai 
recente tehnologii este acela c  se poate analiza nu doar faptul c  elevii pot r spunde la o întrebare sau pot 
realiza un puzzle, ci toate alegerile pe care un elev le face de-a lungul timpului. Se pot dezvolta misiuni 
online care pot furniza instantanee fiabile i valide ale progresului elevilor, exemple reale de evaluare ca 
înv are, simul ri în care, la fel ca în jocurile pe calculator, subiectul este atât de intrinsec interesant, încât 
elevii sunt motiva i s  finalizeze sarcinile.          

Odat  cu progresul în tehnologie a ap rut oportunitatea de a se dezvolta ceea ce se nume te ,, insigne 
deschise” – adic  ecusoane online care ,,con in” eviden a capacit ii elevului. Dovezile pot lua mai multe 
forme: fotografii, m rturii, certificate, produse ob inute, rezultate. 

O insign  online este un fel de,, rucsac” digital în care elevii pot p stra exemple ale muncii lor, care 
le demonstreaz  capacit ile. Acestea implic  direct elevul  s  reflecteze când este preg tit pentru acreditare 
i ce dovezi ar putea selecta pentru acest lucru. 
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EVALUAREA - INTRE ONLINE SI TRADITIONAL                                       
STUDIU DE CAZ 

Vânea  Persida Elena Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni      
Diculescu Daniela - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni 

 
Date de identificare: R, în vârst  de 5 ani, pre colar, grupa mare. 

Motivul examin rii: p rin ii au solicitat evaluarea deoarece nu pronun a sunetele , CE, CI, GE, GI. 

A fost realizat  evaluarea ini ial  ob inându- se urm toarele informa ii: 

Examen somatic. Aparat fonoarticulator f r  malforma ii sau aspecte fiziologice deficitare. 

Examen func ional. În urma examin rii func ionale a aparatului fonoarticulator au fost identificate 
deficite la nivelul motricit ii linguale, motricit ii mandibulare, motricit ii labiale, coordon rii activit ii 
respiratorii, auzului fonematic. 

Examenul preachizi iilor. 

- Lateralitate: stânga (pentru ochi, mân , picior, ureche) eviden iat  prin probe de tipul love te mingea 
cu piciorul, indic  obiectul cu degetul, vorbe te la telefon, se uit  prin ochean. 

- Schem  corporal  consolidat , identific  p r ile corpului i func iile acestora. 
- Structuri perceptiv motrice: recunoa te forme, m rimi, culori, textur ; le recunoa te i diferen iaz . 
- Diferen iaz  i exprim  cantitatea, identific  mai mult, mai pu in, la fel.  
- Num r  de la 1 la 10, indic  num rul mai mare sau mai mic, recunoa te cifrele i le scrie. 
- Structur  gramatical  corect , folose te adecvat formele de singular i plural, precum i timpurile 

verbale. 
- Utilizeaz  corect prepozi iile. 
- Abilit ile de percepere a rimei sunt deficitare. Identific  cu dificultate cuvinte care rimeaz , dup  

un model dat. 
- Auz fonematic deficitar, abilit ile de procesare fonologic  deficitare. Nu identific  sunetul ini ial 

i final al cuvântului. Identific  cu greu prezen a unui sunet în cuvânt în sarcini de tipul Coloreaz  imaginile 
în a c ror denumire se aude sunetul  P.  

- Motricitatea fin  a aparatului fonoarticulator este deficitar : mu c tura incorect , lateral . În timpul 
vorbirii pronun ia sigmaticelor i a sunetelor S, R, L, este interdental , coloana de aer este emis  prin spa iul 
dintre vârful limbii i incisivi, hipersaliva ie. 

Examinarea limbajului oral. A fost utilizat albumul logopedic i tehnica povestirii dup  imagini. 
Sunetele afectate sunt , , CE, CI, GE, GI. Vorbirea este inteligibil , exprimarea în propozi ii dezvoltate, 
vocabular bogat. 

Examinarea scrisului. Actul grafic este corespunz tor vârstei. Coloreaz  în contur, reproduce semne 
grafice, se încadreaz  în spa iul grafic. 

Diagnostic logopedic: sigmatism interdental. 

Program de interven ie 

1. Terapia general :  
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1. Antrenament fonoarticulator  

exerci ii de mobilitate a maxilarelor: 

         - închiderea i deschiderea gurii; 

         - împingerea înainte i apoi retragerea maxilarului inferior; 

         - mi carea maxilarului inferior de la stânga la dreapta i invers;  

         - ridicarea i coborârea maxilarului; 

          - mu c tura. 

 exerci ii de mobilitate a limbii:  

      - pisicu a bea lapte;  

       - limba terge din ii;  

       - limba terge buzele; 

        - scoaterea ritmic  i rapid  a limbii i  retragerea ei în cavitatea bucal ; 

       - mi c ri la dreapta i la stânga ale limbii, astfel încât limba s  ating  col urile buzelor; 

       - mi c ri în sus i jos ale limbii; 

       - scoaterea limbii în form  de lopat ;  

       - scoaterea limbii în form  de s geat ; 

       - scoaterea limbii în form  de jgheab. 

2. Pentru dezvoltarea motricit ii la nivelul aparatului fonoarticulator, care ar avea ca finalitate 
îmbun t irea articula iei, mastica iei i degluti iei se propune utilizarea tehnicii masajului orofacial.  

Castillo Morales a descris puncte motorii la nivelul fe ei, care stimulate, provoac  r spunsuri: punct 
nazal superior, punct nazal inferior, punct al aripii nasului, punct la nivelul comisurilor bucale,  punct în 
partea extern  a ochiului,  punct al b rbiei,  punct sub plan eul bucal. 

Pentru con tientizarea limbii, se pune vârful de examinare (probe) pe limb  aproape de vârf ap sând 
u or printr-o mi care înainte i înapoi. Se pot folosi ambele capete striate. 

3.Un alt obiectiv urm rit este dezvoltarea respira iei corecte prin prelungirea expirului în respira ia 
verbal . Pentru a se asigura prelungirea expirului se începe rostirea prelungit  a sunetului vocalic ”a”  pe o 
singur  respira ie. Se fac exerci ii de articulare prelungit  a sunetului a i articulare scurt , o singur  dat , 
pe o singur  respira ie sau mai multe. Acela i exerci iu se face cu celelalte vocale, apoi cu consoanele. Se 
trece la silabe, cuvinte, sintagme, propozi ii. Respira ia verbal  este func ional  atunci când sunt lecturate 
expresiv texte. 
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842



 

 

METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNT 

 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: Varga Andrea Odetta 
G. P. N. Dom ne ti, jud. Satu Mare 

Domeniul tiin                                                                        
(grupa mijlocie) 

 
 
1. Coloreaz  cel mai înalt obiect! 

                   
2. Coloreaz  cu culori potrivite! 

      
3. Unde este mai mult? Încercuie te! 
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4. Continu  irul! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Analiz  între evaluarea tradi ional  i cea modern ,                                         

inând cont de avantajele i dezavantajele fiec reia 

Lumini a - Adriana Vârva                                                               
Colegiul Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan”, Cluj-Napoca 

Profesorii folosesc multiple metode de evaluare pentru a sprijini înv area prin generarea unui 
feedback care înseamn  mai mult decât teste i note acordate pentru încheierea situa iei colare.  

În urma evalu rii, o analiz , o interpretare a rezultatelor, discu ii eficiente la ore i luarea unor decizii 
despre pa ii urm tori în instruire sunt absolut necesare. 

 

Metode tradi ionale Metode moderne 

Probele orale se concretizeaz  în examin ri ale 
elevilor din lec ia de zi sau lec ii anterioare pe care 
elevii le-au parcurs i ale c ror con inuturi se 
coreleaz  cu lec ia curent . Acestea surprind 
cantitatea de cuno tin e asimilate, conexiuni între 
anumite cuno tin e, capacitatea de argumentare a 
elevului, posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor, 
cadrul didactic poate oferi un suport elevului în 
elaborarea r spunsurilor prin întreb ri suplimentare 
i o interac iune direct . 

Dezavantajele sunt legate de exigen a pe durata 
întregii examin ri, factori perturbatorii ai aprecierii 
rezultatelor, creeaz  dificult i elevilor introverti i, 
con inuturile se verific  prin sondaj. 

Probele scrise pot cuprinde câteva întreb ri din 
lec ia curent  sau testarea la sfâr itul unui capitol, 
unitate de înv are, timpul fiind mai extins , în acest 
caz. Înl tur  subiectivitatea not rii, se evalueaz  un 
nr mai mare de elevi / o cantitate mai mare de 
materie, subiectele pot fi echilibrate în privin a 
dificult ii, ajut  elevii timizi, respect  ritmurile 
individuale de lucru ale elevilor. Prezint  
dezavantajul c  elevii nu pot primi sprijin, întreb ri 
ajut toare din parte profesorului, nu pot proba 
profunzimea cuno tin elor, în unele cazuri, se 
depune efort i în redactarea acestora. 

Probele practice urm resc s  transpun  în 
practic  anumite cuno tin e în cadrul unor lucr ri 
de laborator, ateliere sau probe sportive. Ofer  
elevilor avantajul de a demonstra gradul de 
st pânire a priceperilor i a deprinderilor practice. 

Stimuleaz  creativitatea, gândirea critic , 
ingeniozitatea, dezvolt  motiva ia elevilor i sunt 
metode centrate pe elev. 

Portofoliul, studiul de caz, interviul, referatul, 
autoevaluarea, h r ile conceptuale, proiectul, 
investiga ia sunt forme de înv are activ  care ofer  
posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ 
cuno tin ele i deprinderile însu ite în alte 
contexte. Reduc gradul de tensiune emo ional  , pot 
cuprinde sarcini de grup favorizând colaborarea i 
schimbul de idei, pot fi utilizate atât la evaluarea 
înv rii cât i a produselor realizate de elevi. 

Dezavantajele sunt legate de faptul c  sunt mari 
consumatoare de timp, nu au o cot  ridicat  de 
obiectivitate f r  specificarea clar  a unor criterii în 
fnc ie de care se va face aprecierea lor, nu toate se 
preteaz  la toate nivelurile de colaritate. 

Proiectele, de exemplu, se pot utiliza pentru a 
m sura progresele elevilor de-a lungul unei 
perioade mai îndelungate de timp. Se pot distinge 
prin originalitate, func ionalitate, calit i estetice, 
modalit i de prezentare diverse, un parcurs 
investigativ i o motiva ie , mai ales, dac  elevii au 
participat la alegerea temei i o bibliografie suport. 
Valorificarea con inuturilor educa ionale prin 
utilizarea metodelor gândirii critice în predare, 
conduce la cre terea gradului de eficien  a 
înv rii, reprezint  o resurs  cu adev rat 
important  atât pentru profesor cât i pentru elevi 
sporind implicarea i motivarea acestora. Gândirea 
critic  presupune parcurgerea celor trei etape: 
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Dezavantajul const  în necesitatea asigur rii unor 
condi ii specifice, modul de aplicare al baremului, 
timpul alocat mai extins. 

evocarea, realizarea sensului i reflec ia. Gânditorii 
critici î i vor folosi cuno tin ele într-un mod 
creativ, devenind persoane care se vor adapta 
schimb rilor i progresului la care lu m parte. 

Testele on-line pot fi elaborate sub forma unui formular în Google Drive, r spunsurile fiind colectate 
sub forma unor diagrame care indic  procentajul elevilor care au r spuns corect la întrebarea respectiv . 
Exemple de câ iva itemi folosi i: cu alegere multipl  sau câmp deschis pentru scrierea r spunsului, în lec iile 
de chimie. 

1. Alegeti caracteristici specifice aluminiului : 

a) Conduce curentul electric; 

b) Are culoarea ar mie; 

c) Este metal , solid; 

d) Cedeaz  electroni i formeaz  ioni pozitivi.                         Aluminiul            

 

2. Alege i caracteristici specifice sulfului. 

a) Este sf râmicios;  

b) Are culoare galben ; 

c) Nu conduce curentul electric; 

d) Este maleabil i ductil.                                                              Sulful 

 

3. Scrie i substan ele care apar în descriere: 

Procesul de v ruire const  în reac ia 

hidroxidului de calciu cu dioxidul de carbon din 

aer, când rezult  carbonat de calciu i ap . 

R spuns:……………………….                                         V ruitul pere ilor i copacilor 

Rezultatele chestionarele aplicate pe anumite platforme pot fi valorificate în rapoarte care desc rcate, 
pot fi ar tate i p rin ilor.  

Scopul evalu rii atât pentru elevi, cât i pentru profesor este organizarea cuno tin elor i oferirea unei  
imagini asupra cuno tin elor i abilit ilor acumulate. De aceea itemii ale i trebuie s  fie graduali ca 
dificultate cu un punctaj defalcat pe elemente de con inut. 
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EVALUAREA,                                                                        
COMPONENT  A PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

PROF. VASILACHE CAMELIA 
GR DINI A P. P. 29, TIMI OARA 

 
 
 
În înv mântul pre colar actul de evaluare p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, 

având drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educa ional. 

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare a datelor cu relevan  în 
desf urarea procesului didactic, se contureaz  utilizarea în înv mântul pre colar a urm toarelor tipuri de 
evaluare: 

 evaluare ini ial  
 evaluare formativ  
 evaluare sumativ  

 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul procesului de înv are fiind necesar  pentru preg tirea 

optim  a unui program de instruire. Ea nu are rolul de control, ci este utilizat  pentru a cunoa te 
comportamentul cognitiv al elevului. Acest tip de evaluare are dou  func ii: de diagnostic i predictiv , 
pentru c  arat  condi iile în care elevii vor putea s  asimileze con inutul noului program de instruire. 

Evaluarea formativ  trebuie s  fie f cut  pe tot parcursul procesului de predare-înv are. Aceasta are 
rolul de a remedia lacunele sau erorile s vâr ite de elevi. Prin acest tip de evaluare nu se urm re te 
realizarea unui   clasament al elevilor, ci compararea performan elor elevilor cu anumite criterii stabilite 
dinainte. Func ia principal  a evalu rii formative este aceea de a l muri, a con tientiza elevul asupra a ceea 
ce trebuie s  înve e i a face func ional  reglarea i autoreglarea didactic . 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire fiind vorba despre 
sfâr itul unui semestru, unui an colar sau ciclu de înv mânt. 

Procesul de evaluare se desf oar  în trei etape: etapa de m surare, de apreciere i de luare a deciziei. 

M surarea const  în cuantificarea rezultatelor colare. Se realizeaz  prin procedee specifice, utilizând 
instrumente adecvate scopului urm rit. Aceast  etap  constituie baza obiectiv  a aprecierii. 
Aprecierea se face pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare i notare, descriptori de performan ). 
Decizia se adopt  pe baza interpret rii rezultatelor. Aceast  etap  ne ajut  s  ne orient m spre activit i de 
recuperare/ameliorare sau spre activit i de dezvoltare. 

Pentru ca evaluarea s  contribuie la îmbun t irea procesului educa ional, trebuie s  fie valid  i 
credibil , practic , util  i obiectiv . Pentru ca evaluarea s  îndeplineasc  aceste cerin e, evaluatorul trebuie 
s  aleag  cea mai bun  metod . Cuvântul „metod ” provine din limba greac  (methodos) i semnific  
„drumul spre” sau „calea de urmat”. 

Metodele de evaluare reprezint  calea prin care profesorul evalueaz  performan ele elevilor i 
identific  punctele tari i slabe ale procesului didactic. 
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Datorit  schimb rilor petrecute în înv mântul românesc  în ultimii ani, pe lâng  metodele 
tradi ionale de evaluare au ap rut i metode moderne/ alternative de evaluare. 

Metodele tradi ionale de evaluare sunt: evaluarea oral , scris  i practic . Aceste metode sunt numite 
tradi ionale pentru c , au fost consacrate în timp i sunt utilizate cel mai frecvent, deoarece acestea asigur  
cadrului didactic un control mare asupra nivelului de preg tire al clasei, o apreciere am nun it , o 
ierarhizare, dar i o sanc ionare. 

Metodele alternative de evaluare folosite în înv mântul românesc sunt: observarea sistematic  a 
activit ii i comportamentului elevilor în timpul activit ilor didactice, referatul, portofoliul, proiectul i 
autoevaluarea.  

În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formele 
tradi ionale, îmbog ind practica evaluativ . Metodele tradi ionale de evaluare nu sunt înl turate definitiv, 
ci sunt completate i sus inute în procesul evalu rii de metodele alternative. Deoarece ambele tipuri de 
metode prezint  atât avantaje, cât i limite/ dezavantaje, este necesar  îmbinarea lor, op iunea pentru o 
anume metod  de evaluare fiind determinat  de vârsta copiilor, de volumul de cuno tin e, de categoria de 
activitate i, în mod deosebit, de obiectivele urm rite. 

 „Perfec ionarea oric rei evalu ri provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut .” 
(Genenvieve Meyer) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri si strategii, Ia i, 
Editura Polirom, 2008 

 Meyer, Genevieve, De ce i cum evalu m, Ia i, Editura Polirom, 2000 
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Înv mântul voca ional preuniversitar.  
Între online i tradi ional. 

 

Prof. Vasilache Claudia Elena 
Colegiul Na ional de Art  “George Apostu” Bac u 

 
  
 
De i înv area la distan  ofer  avantaje certe profesorilor i elevilor (continuitate, flexibilitate i 

sprijin reciproc), mul i profesori fac eforturi s  se adapteze la predarea online din cauza timpului scurt avut 
la dispozi ie. În plus, profesorilor le este greu s  se asigure c  to i elevii, cu prec dere cei defavoriza i i 
mici, vor r mâne motiva i i vor continua s  participe la orele online. Având în vedere c  pandemia de 
COVID-19 a condus la închiderea masiv  a colilor din Europa, multe ri printre care i România au luat 
m suri pentru a limita bulversarea educa iei, fapt ce a necesitat tranzi ia la înv area online i la distan . 

 
Tehnologia didactic  include într-un tot unitar toate componentele procesului de înv mânt, 

insistând asupra interdependen ei dintre con inut i toate celelalte aspecte, cum ar fi: organizarea, rela iile 
profesor-elevi, metodele, procedeele folosite etc. Un loc important în cadrul tehnologiei didactice îl ocup  
strategiile didactice. Prin strategie didactic  în elegem un ansamblu de metode i procedee prin care se 
realizeaz  conlucrarea dintre profesori i elevi în vederea pred rii, înv ri, dar i evalu rii unui volum de 
informa ii, a form rii unor priceperi i deprinderi, a dezvolt rii personalit ii umane. 

 
Înv mântul modern pune un accent deosebit pe metodele interactive. Acestea presupun ca instruirea 

s  se fac  activ, elevii devenind astfel coparticipan i la propria lor instruire i educa ie. Prin folosirea 
metodelor interactive în demersul didactic sunt satisf cute urm toarele cerin e psihopedagogice ale 
activiz rii:  preg tirea psihologic  pentru înv are;  prevenirea i reducerea influen elor negative ale 
diferitelor surse perturbatorii;   asigurarea repertoriilor congruente;  asigurarea unui limbaj comun între 
educator i educat;  utilizarea unor modalit i eficiente de activizare. Prin folosirea metodelor interactive 
este stimulat  înv area i dezvoltarea personal , favorizând schimbul de idei, de experien e i cuno tin e, 
asigur  o participare activ , promoveaz  interac iunea, conducând la o înv are activ  cu rezultate evidente, 
contribuie la îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o real  
valoare activ-formativ  asupra personalit ii elevilor. 

 
Orele de canto, asemenea celorlalte lec ii din sfera artistic , au o importan  deosebit  în dezvoltarea 

creativit ii, a siguran ei de sine, a capacit ii de exprimare, autodisciplinei i motiva iei elevilor. Vocea 
uman  este unul dintre cele mai mari daruri cu care ne-a înzestrat natura. Nici nu se b nuie te cât  
muzicalitate înn scut  st  ascuns  într-un copil. Chiar dac  nu to i cei care iau lec ii de canto vor avea o 
carier  muzical , exist  o serie de beneficii pe care aceste ore le aduc in evolu ia copilului. Prin lec iile de 
canto atât fizic cât i online, elevii îsi vor însu i o tehnic  de emisie vocal  corect , vor înv a exercitii de 
respira ie, dic ie, tipuri de frazare, intona ie, interpretare nuan at  i î i vor dezvolta auzul muzical. 

 
Metodele moderne aplicate în procesul complex de predare-înv are-evaluare, trec educa ia înaintea 

instruc iei, dau întâietate dezvolt rii personalit ii, exers rii i dezvolt rii capacit ilor i aptitudinilor 
elevilor, sunt axate pe activitatea elevului i deplaseaz  accentul pe înv are concomitent cu ridicarea 
exigen elor fa  de predare. În vederea form rii competen elor specifice, programa colar  pentru disciplina 
Art  vocal  interpretativ  pune accent pe abordarea practic  i din perspectiv  interdisciplinar  a 
con inuturilor prin contextualizarea muzicii în universul gândirii i manifest rilor umane, prin explorarea 
de c tre elevi a rela iei muzicii cu limbajul corporal i cu alte domenii i pe integrarea în lec iile de muzic  
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a mijloacelor digitale (softuri, platforme, aplica ii). În acest sens, sugestiile oferite de program  vin în 
sprijinul cadrului didactic, oferind oportunitatea diversific rii activit ilor de înv are.  

 
Resursele digitale sunt convenabile i accesibile atât profesorului cât i elevului i permit ca procesul 

de predare- înv are s  devin  interesant, atractiv i adaptat elevului de azi. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cerghit, I, 2006, Metode de înv mânt, , editura Polirom, Ia i. 
2. Ionescu, M., Radu I., Didactica modern , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 
3. Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Ia i. 
 
WEBOGRAFIE: 
1. https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-

teaching.htm 
2. https://revistaeducatie.ro/wp-content/uploads/simple-file-list/SIMPOZION-NATIONAL-

METODE-INOVATIVE-DE-PREDARE-INVATARE-EVALUARE.pdf 
3. https://www.isjbraila.ro/file_comp/resedu/1561532802_RESURSE%20DIGITALE%20PENTR

U%20O%20EDUCATIE%20MUZICALA%20DE%20CALITATE.pdf 
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EVALUAREA –                                                                       
component  fundamental  a procesului de înv mânt 

 

Prof. înv. primar, Vasilache Mihaela                                                      
c. Gimn. ,,Gh. Munteanu’’– structur  c. Gimn. Nr. 18 Gala i 

 
                                                                  

, , O m ul  v a l o r e az  exac t  c eea  ce  poa t e  deven i .  

Eu  nu  t i u  c e  e s t e  a c um,da r  c a u t ”  

( An to ine  de  Sa in t  Exupe r y )  

 

,,Într-o accep ie  larg , termenul de evaluare desemneaz  actul prin care, apropos de un eveniment, 
un individ sau un obiect, se emite o judecat  prin raportare la unul sau mai multe criterii ,, GF.Noizet 1978 

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt împreun  cu predarea i înv area, 
care asigur  eviden ierea cantitativ  a cuno tin elor i valoarea, nivelul, performan ele i eficien a acestora 
la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a activit ii de predare – înv are.  

Ea permite adoptarea unor decizii în vederea regl rii, amelior rii, perfec ion rii continue a activit ii. 
 
În procesul didactic, evaluarea: 
- constat  (descrie, m soar , apreciaz ) rezultatele colare, clasific , ierarhizeaz  elevii dup  criteriul 

performan ei ob inute. 
- permite cunoa terea, descoperirea, diagnosticarea factorilor care au dus la aceste rezultate (au 

favorizat sau defavorizat performan a) 
- sugereaz  solu ii pentru eliminarea dificult ilor, pentru reglarea i perfec ionarea activit ii, 

prefigureaz  desf urarea ulterioar  a activit ii. 
Deoarece ,,calitatea unei înv ri noi depinde de calitatea înv rii anterioare i de nivelul emo ional 

,,fiecare cadru didactic trebuie s  tie exact ce tie copilul s  fac   pân  la acel moment,,. 
Evaluarea ini ial  implic  opera iile de m surare, apreciere i decizie la începutul unui program de 

instruire (cicluri curriculare, an colar, capitol, semestru) i realizeaz  un diagnostic al nivelului 
psihopedagogic al elevului (nivelul cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor).   

Evaluarea formativ  înso e te întreg parcursul didactic, realizandu-se prin verific ri sistematice ale 
tuturor colarilor asupra întregii materii. Din acest motiv, efectele sale ameliorative asupra activit ii de 
înv are sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de raportare la obiectivele opera ionale propuse 
i de eviden iere a progresului înregistrat de la o secven  la alta a instruirii. În cazul evalu rii formative, 

feedback-ul ob inut este mult mai util i eficient, ajutând atât elevul, cât i profesorul s - i adapteze 
activitatea viitoare la specificul situa iei. 

Evaluarea sumativ  se realizeaz , de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire (capitol, 
semestru, an colar, ciclu de înv mânt) oferind informa ii utile asupra nivelului de perfoman  a elevilor 
în raport cu obiectivele de instruire propuse. 

Evaluarea sumativ  se concentreaz  mai ales asupra elementelor de permanen  ale aplic rii unor 
cuno tin e de baz , ale demonstr rii unor abilit i importante, dobândite de colari într-o perioad  mai lung  
de instruire. Caracterul ameliorativ al evalu rii sumative este relativ redus, efectele sim indu-se dup  o 
perioad  mai îndelungat , de regul , pentru seriile urm toare de copii. 
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Evaluarea se realizeaz  prin probe orale, probe scrise, probe practice, metode alternative de evaluare:  
referatul, investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

La clasa preg titoare, pe lâng  aceste metode de evaluare se vor aplica i metode complementare, 
observarea sistematic , analiza produselor realizate de elevi, chestionarul. 

Proba oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat  în clasa 
de elevi din sistemul românesc de înv mânt, Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de 
verificare a cantit ii i calit ii procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  
r spunsuri orale. ,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii 
umane.” (C. Cuco ) 

Avantaje: caracter interactiv, ce solicit  abilit ile de comunicare i de rela ionare ale elevilor; 
încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal;  asigur  un feed-back 
imediat, ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat eventualele gre eli sau neîn elegeri ale 
elevului în raport cu un con inut specific; elevul are posibilitatea de a r spunde într-un mod original, are 
mai mult  libertate pentru argumentare. 

Având în vedere c  jocul didactic este principala form  de activitate din gr dini , am apelat la unele 
jocuri didactice prin care am verificat aspectul fonetic, lexical, structura gramatical , comunicarea oral , 
expresivitatea vorbirii, capacitatea de analiza, de sintez  a exprim rii verbale, de recunoa tere, de 
clasificare, de stabilire de rela ii, de determinare a creativit ii. 

Exemple de jocuri didactice: ,,Ce tii despre?’’, ,, Jocul silabelor’’, ,,Sunete i litere’’, ,,Cine tie 
câ tig !’’, ,, Eu spun una, tu spui multe’’, ,,Al câtelea flutura  a zburat?’’  ,,Cine tie mai bine?”, ,,Cel mai 
bun povestitor!’’, ,,Roata anotimpurilor”, ,,Spune, ce-ai g sit!’’, ,,R spunde repede i bine!’’,,,Jocul 
asem n rilor!” 

Proba scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, fiind concretizat  într-o gam  
variat  de suporturi scrise: teste, fi e, chestionare, teste lacunare. 

Avantaje:  posibilitatea verific rii unui num r mare de elevi, într-un interval de timp relativ scurt; 
acoperirea unitar  i mai complet  a unui domeniu de con inut; evaluarea tuturor elevilor asupra aceluia i 
con inut curricular; elevii au posibilitatea de a- i elabora r s unsul în mod independent, reflectând 
cuno tin e i capacit i demonstrate într-un ritm propriu; are loc cu diminuarea st rilor tensionale, de stres, 
care pot influen a negativ asupra performan elor elevilor timizi sau cu probleme emo ionale. 

Prin acest  metod  am constatat nivelul de cuno tinte al copiilor, gradul de stabilitate a priceperilor 
i deprinderilor, preg tirea lor sub toate aspectele pentru o integrare mai u oar  în înv mântul primar. 

Proba practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a gradului de 
încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale.  

Prin analiza produselor realizate de copii prin desen, pictur , colaj, modelaj, am urm rit dac  colarii 
au deprinderi i tehnici de lucru, dac  recunosc i denumesc materialele de lucru.Totodat  am verificat 
nivelul vocabularului  prin adresarea unor întreb ri legate de lucr rile realizate în cadrul activit ilor 
practice sau plastic-AVAP: “”Cum este juc ria ta? Ce po i spune despre leguma ta? Spune ceva despre 
Zâna pictat  de tine? Ce tii despre familia ta?” 

Observarea sistematic  arat  modul de manifestare al copilului pe tot parcursul programului, începând 
cu sosirea lui în sal , continuând cu activit i, pauze i i încheind cu plecarea în familie. În cadrul 
activit ilor din coal , am observat modul de exprimare al copiilor, am urm rit dac  colarul ascult  cu 
aten ie, dac  ia parte la discu ii, dac  vorbe te în propozi ii, dac  denume te obiecte, dac  comunic  cu 
înv toarea sau colegii. I-am pus pe copii în diferite situa ii pentru a putea vedea cum se exprim .  Valoarea 
acestei metode const  în faptul c , colarii se comport  în prezen a înv toarei în mod natural, f r  s  tie 
c  sunt observa i. 

Folosind aceast  metod , am putut cunoa te, aspecte privind: 
- limbajul   colarilor; 
- modul în care copilul cunoa te coordonatele spa io – temporale i încadrarea sa ca entitate distinct  

în aceste coordonate; 
-primele jocuri de acomodare i stabilirea unor contacte de socializare, dau date suficiente privind 

modul cum a fost educat în familie. 
- care este gradul de participare al colarilor în procesul de comunicare; 
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- în ce m sur  copiii î i însu esc unele norme i valori morale; 
- care este gradul de participare al colarilor în procesul de comunicare;  
 
Chestionarul este o metod  ce presupune recoltarea unor informa ii despre via a psihic , fizic   a unui 

individ sau grup social dar i interpretarea acestora în vederea desprinderii semnifica iilor lor 
psihocomportamentale. Chestionarele le-am aplicat p rin ilor pentru a afla istoricul medical al fiec rui 
copil, condi iile materiale, problemele de s n tate, activit ile preferate, jocurile, juc riile preferate, dac  
p rintele comunic  i se integreaz  în jocul copilului. 

Aprecierea rezultatelor elevilor din clasa preg titoare se realizeaz  prin calificative verbale, prin 
bulinu e, floricele, stelu e… Acestea contribuie la cultivarea motiva iei elevilor fa  de înv tur  i ofer  
repere de autoevaluare, autoapreciere. 

Informa iile ob inute prin evaluare ini ial  vor fi valorificate în procesul de înv are pentru ca fiecare 
copil s  poat  progresa în procesul educa ional. 
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EVALUAREA -   
PROBLEM  FUNDAMENTAL  A SISTEMULUI EDUCA IONAL 

 

Prof. Vasilache Mihaela 
coala Gimnazial  Oana Diana Renea, Foc ani, Vrancea 

 
 
 
Exist  o tendin  important  de dezvoltare a înv mântului pentru o societate axat  pe cunoa tere. 

Astfel, tipul predominant de înv are existent pân  în prezent, foarte organizat, bazat pe o program  
analitic , manuale unice, predarea informa iei, foarte inflexibil, determin  un grad de decizie redus al 
profesorului. În condi iile instruirii permanente care s  conduc  la competen e foarte largi, aspectul strict 
predictiv trebuie înlocuit cu activit i centrate pe elev, rezultate în urma inser iei decizionale a profesorului. 

Atingerea competen elor specifice se poate realiza prin demersuri didactice diferite care presupun un 
sistem de activit i de înv are i con inuturi, sus inute de suporturi de instruire (inclusiv manuale 
alternative), în care decizia profesorului în procesul de organizare este determinant . 

Sunt utiliza i mai mul i termeni pentru definirea demersului educa ional: strategie didactic , strategie 
educa ional , stradegie de predare-înv are etc. 

Strategia educa ional  are un sens mai amplu i se refer  la toate ac iunile educative care determin  
construirea personalit ii elevului. 

Strategia didactic  se refer  în mod deosebit la instruirea ca înv are la clas . Aceasta preia numele 
metodei de baz :  comunicarea activ , cunoa terea euristic  a fenomenelor studiate care stimuleaz  
capacitatea elevului de sesizare, rezolvare, creare de probleme, creativitate reactiv  i proactiv  a 
profesorului, dar i a elevului.  

În sens modern, strategia didactic  presupune proiectarea pe un termen mai îndelungat i existen a 
unui demers predominant i a unor demersuri secventiale. Dupa O. Mandrut strategiile didactice pot fi 
grupate în:  

- strategii centrate pe activitatea profesorului (discursive i explicative, discursive i conversative, 
discursive i demonstrative, algoritmice); 

- strategii centrate pe activitatea de înv are i pe interac iunea profesor-elev (strategii bazate pe : 
cercetare i explorare, exploatarea manualului, exploatarea diferitelor suporturi de instruire, strategii 
problematizante, pe activitatea practic , construirea de proiecte, tehnologia informa iei i comunic rii); 

- strategii mixte; 
- strategii integratoare (strategia holistic ); 
- strategii de evaluare; 
Evaluarea poate avea un caracter predominant formativ, sus inând motivarea înv rii i eviden iind 

progresul unui elev sau, dimpotriv , lacunele sale de înv are. Aceasta are ca scop principal furnizarea 
feedback-ului în vederea cre terii performan ei colare. Evaluarea formativ  trebuie s  fie un proces 
continuu, permanent care presusupune preg tirea unei fi e de lucru, referate, proiecte , portofolii i activit i 
practice. 

Evaluarea autentic  este un concept nou i se refer  la evaluarea performan elor elevilor prin sarcini 
de lucru complexe. Modul de administrare a evalu rii autentice nu este unul strict formal. Elevii vor rezolva 
sarcinile nu numai în clas , ci i acas , iar perioada de timp este flexibil : de la câteva ore/zile, pân  la 
câteva luni sau chiar un an colar ( portofoliul). Evaluarea autentic  are în vedere atât aprecierea procesului 
care conduce la realizarea sarcinii, cât i la evaluarea produsului final. Printre metodele moderne de  predare 
– înv are – evaluare pot fi utilizate: brainstorming –ul, jocul de rol, metoda „studiul de caz”, metoda 
cubului, jocul didactic; 
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a) Brainstorming este o metod  a discu iei în grup ini iat  de Osborn( 1953) care const  în emiterea 
de idei necenzurate de c tre to i participan ii în scopul g sirii unei solu ii la o situa ie - problem . Avantajele 
acestei metode sunt: încurajeaz  o atmosfer  relaxant , notarea tuturor ideilor, eliminarea interven iilor 
critice.   

Aceast  metod  are anumite limite: reprezint  doar o etap  a procesului de rezolvare creativ  a unei 
probleme, solu iile propuse nu au totdeauna aplicabilitate practic , este consumator de timp. Metoda este 
bazat  pe teoria lui Einstein potrivit c reia imagina ia este mai important  decât cuno tin ele, pune accent 
pe dezvoltarea creativit ii elevilor. 

b) Studiul de caz este o metod  euristic  bazat  pe o situa ie real , un „caz”, este oferit elevilor pentru 
analiz , identificarea elementelor implicate determinarea cauzelor i a efectelor sociale, formularea unei 
opinii i  propunerea unor solu ii.  

Avantajele acestei metode sunt : elevii se confrunt  cu o situa ie desprins  din realitate, metoda 
aproprie procesul de înv are de via  cotidian , utilizeaz  eficient i creativ cuno tin ele teoretice pentru 
rezolvarea practic  a cazului, elevii iau decizii i le argumenteaz , elevii î i asum  responsabilitatea. 

c) Jocul de rol este o metod  didactic  voluntar  care vizeaz  formarea comportamentului uman, 
pornind de la simularea interac iunii ce caracterizeaz  o structura sau o situa ie social  de grup. 

Avantajele jocului de rol sunt: permite manifestarea deprinderilor practice, exprimarea ideilor i 
sentimentelor prin simularea unei experien e reale de via , stimuleaz  dialogul, ac iunea i interac iunea 
elevilor, faciliteaz  formarea spiritului de echip , primirea unui feedback despre comportament i 
competen a personal . 

Alte jocuri didactice pot fi: puzzle, jocul denumirilor geografice , lan ul denumirilor geografice, jocul 
rilor etc. 

Evalurea autentic  se poate realiza i prin metode complementare cum ar fi: observarea sistematic  a 
comportamentului elevului, investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

Rezultatele evalu rii reprezint  indicatorul cel mai relevant privind calitatea i eficien a procesului 
didactic.                       

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Rosu E.(2008)-Educa ie ecologic  i de protec ie a mediului, Ed.Brevis 
Ungureanu I. (2005)-Geografia Mediului, Ed. Universitatii,”Al.I.Cuza” 
Ilinca N., Mandrut O. (2006)-Elemente de didactic  aplicat  a Geografiei, ed.Cd press, Buc. 
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METODE TRADI IONALE DE EVALUARE 
 

Prof. Vasile Claudia 
Gr dini a Alb  ca Z pada i piticii, Bucure ti, sector 4 

 

 

1. Evaluarea oral  

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

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

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

Din perspectiv  modern , metoda conversa iei euristice „permite adaptarea autonom  a elevului la 
nivelul unui program de activitate care se modific  în func ie de rezultatele ob inute” (Gilbert de 
Landsheere).  

Întreb rile sunt  fundamentul conversa iei euristice. Acestea sunt instrumente (subinstrumente) 
elementare, cele mai uzuale, întâlnite deosebit de frecvent, în cele mai diverse situa ii evaluative, indiferent 
de modalitatea de evaluare.  

Avantaje si dezavantaje ale evaluãrii orale 

Avantaje majore  

 Permite comunicarea deplin  între cadrul didactic i elev, între acesta i clas ; 
  Recupereaz  naturale ea i normalitatea unei rela ii specific umane; 
 Favorizeaz  dezvoltarea capacit ii de exprimare oral  a elevilor; 
 Asigura feedback-ul mult mai rapid; 
 Ofer  posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului 

în raport cu un con inut specific; 
 Permite flexibilizarea i adecvarea modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 

întreb rilor i gradul lor de dificultate în func ie de calitatea r spunsurilor oferite de elev/ elevi; 
 Permite observarea, de c tre evaluator, a punctelor „tari” i a „punctelor slabe” ale elevului, 

întrucât contactul direct permite o interac iune real  profesor-elev; 
 Faciliteaz  evaluarea inclusiv a unor tr s turi de personalitate: maniere, toleran  la stres, 

raportul dintre aparen /prezen , vivacitatea ideilor, structura i calitatea limbajului: vorbit, influen a altor 
persoane etc.; 

 Permite o mai mare flexibilitate în alegerea con inuturilor i proceselor de evaluat; 
 Creeaz  posibilitatea unei profunde cunoa teri, în timp, a elevilor de c tre profesor i invers; 
 Asigur  o rela ionare direct  i o comunicare consistent  între cei doi parteneri etc.; 
 Verific rile orale permit evaluarea mai multor aspecte ale performan elor colare ale elevilor 

decât alte metode. Se verific , spre exemplu, modul de exprimare a elevilor, logica expunerii, 
spontaneitatea dic iei, fluiditatea exprim rii etc.; 
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 Îi deprinde pe elevi cu comunicarea oral , în condi iile în care trebuie pus mare accent pe acest 
aspect în zilele noastre. 

Dezavantaje majore  

 Se realizeaz  o „ascultare” prin sondaj; 
 Gradul de dificultate a întreb rilor este diferit de la un elev la altul; 
 Intervine o puternic  varietate intraindividual  i interindividual ; 
 Performan a elevului este afectat  de starea sa emo ional  în momentul r spunsului; 
 Evaluarea oral  ofer /asigur  un grad sc zut de validitate i fidelitate; 
 Se consum  mult timp în cazul în care se evalueaz  to i elevii; 
 Intervin o multitudine de variabile care afecteaz  obiectivitatea ascult rii orale: starea de moment 

a profesorului/ evaluatorului, gradul diferit de dificultate a întreb rilor formulate, starea psihic  a elevilor 
etc.; 

 Acest tip de evaluare solicit  elevului s  r spund  verbal la o sarcin  transmis  cu sau f r  
elemente auxiliare de sprijin. Referitor la acest aspect, Hotyat consider  c  „pu ini sunt oamenii/evaluatorii 
atât de stabili/echilibra i încât s  in  balan a judec ii lor la acela i nivel în ciuda oboselii” (e vorba de 
evalu ri de tip sumativ); 

 În situa ia examin rii în paralel, de cât mai mul i examinatori, m sura ob inut  poate fi deformat  
de valoriz rile diferite ale evaluatorilor. 

 

2. Evaluarea prin probe scrise 

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

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

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

Principalele modalit i de realizare a evalu rilor prin probe scrise sunt: 

 Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 întreb ri din lec ia de zi i dureaz  max. 15-
20 de minute. Lucr rile de acest gen au rol de feed-back atât pentru elev cât i pentru cadrul didactic. 
Cerin ele (itemii) pot viza atât reproducerea celor înv ate precum i exerci ii de munc  independent ; 

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

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

 Lucr ri scrise semestriale (teze). Acestea cuprind o arie mai mare de con inuturi decât cele 
realizate la sfâr it de capitol (tem , unitate de înv are). Îndeplinesc func ie diagnostic  i prognostic .  

Avantaje si dezavantaje ale evaluarii scrise  

Avantaje majore  

 Permite raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare; 
 Ofer  posibilitatea elevului de a emite judec i de valoare mult mai obiective, întemeiate pe 

existen a unor criterii de evaluare clar specificate i prestabilite; 
 Ofer  elevilor posibilitatea de a- i elabora independent r spunsul, într-un ritm propriu; 
 Permite examinarea unui num r mai mare de elevi pe unitatea de timp; 
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 Face posibil  compararea rezultatelor, dat  fiind identitatea temei pentru to i elevii; 
 Ofer  elevilor timizi posibilitatea de a expune nestânjeni i rezultatele / ceea ce au înv at; 
 În func ie de context se poate asigura anonimatul lucr rilor, i în consecin , realizarea unei 

aprecieri mai pu in influen at  de p rerea pe care profesorul i-a format-o asupra elevului (fie pozitiv , fie 
negativ : efectele Halo sau Pygmalion); 

 Diminueaz  st rile tensionale, de stres, care pot avea un impact negativ asupra performan ei 
elevilor timizi sau cu anumite probleme emo ionale; 

 Cre te posibilitatea preocup rii pentru aspecte precum stilul, concep ia, estetica lucr rii, inuta 
„editorial ”, originalitatea, creativitatea etc.; 

 Protejeaz  elevul de caracterul agresiv i stresant determinat de prezen a nemijlocit  a 
evaluatorului. 

 

Dezavantaje majore  

 Implic  un feedback mai slab, eventualele erori sau r spunsuri incomplete neputând fi operativ 
eliminate/corectate prin interven ia profesorului; 

 Momentul corect rii i valid rii rezultatelor se realizeaz  cu relativ  întârziere; 
 Nu sunt posibile replierile, revenirile, întoarcerile în cazul unor erori nesesizate la timp; 
 Comparativ cu evaluãrile orale, verificarea prin probe scrise nu permite ca unele erori ale elevului 

în formularea r spunsurilor s  fie l murite i corectate pe loc de c tre evaluator (cadrul didactic); 
 Aspectele privind logica discursului, stilul personal, competen e lingvistice ale elevului ies mai 

pregnant în eviden  (în bine sau în r u), fiind taxate de evaluator i, ca atare, influen eaz  calificativul 
general / nota final  acordat ; 

 În general, orice prob  scris  fixeaz  solid i clar presta ia autorului ei, în raport cu sarcina dat , 
ceea ce atrage dup  sine o responsabilizare a elevului i o sanc ionare în consecin  etc.; 

 Nu este posibil  orientarea/ ghidarea elevilor prin întreb ri suplimentare c tre un r spuns corect 
i complet; 

 

3. Evaluarea prin probe practice 

Caracteristici 

Evaluarea prin probe practice vizeaz  identificarea capacit ilor de aplicare practic  a cuno tin elor 
dobândite de cãtre elevi, a gradului de încorporare a unor priceperi i deprinderi, concretizate în anumite 
suporturi obiectivale sau activit i materiale. Probele practice rãspund unui deziderat al pedagogiei 
moderne, i anume acela de a da curs cerin ei de „ a ti sã faci”. 

 Evaluarea practic  este posibil  i necesar  atât la disciplinele care în mod tradi ional s-au centrat pe 
o evaluare practic  (este cazul educa iei tehnologice, educa iei plastice, educa iei muzicale, educa iei 
fizice), dar i la discipline predominant teoretice, axate pân  nu demult pe o evaluare teoretic . 

Caracteristicile de baza ale evaluãrilor prin probe practice sunt: 

 Spre deosebire de evaluarea oral  i cea scris , care realizeaz  cu deosebire o evaluare 
cantitativ  i calitativ  a produsului înv rii elevilor, evaluarea practic  se exercit  i asupra procesului  de 
înv are care a condus la acel produs final.  

 Probele de acest tip sunt folosite, îndeosebi, la obiectele de înv mânt cum sunt matematica, 
cunoa terea mediului, educa ia fizic , chimia, biologia, fizica etc. 

 Evaluarea prin probe practice realizeaz  verificarea modului în care elevii efectueaz  diferite 
lucr ri specifice unor discipline de înv mânt. Este folosit , îndeosebi, pentru verificarea con inutului 
experimental i practic al instruirii. 

 Pentru realizarea cu succes a unei activit i practice, înc  de la începutul secven ei de înv are 
elevii trebuie s  fie aviza i asupra urm toarelor aspecte: 

 Tematica lucr rilor practice; 
 Etapele ce trebuie parcurse pânã la ob inerea produsului final; 
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 Modul în care acestea vor fi evaluate (baremele de corectare i de notare sau apreciere – 
respectiv criteriile de realizare i criteriile de reu it ); 

 Condi iile care sunt oferite elevilor pentru realizarea activit ii respective: aparate, dispozitive, 
spa ii, scule etc. 

Variante ale evalu rilor practice 

Probele practice, în m sura în care sunt bine concepute, relevã în modul cel mai elocvent ceea ce elevii 
cunosc i sunt capabili s  fac . Pentru cadrul didactic r mâne o cerin ã fundamentalã dimensionarea unor 
probe, care, în mod indirect, dar decisiv, pot sã punã în eviden ã ceea ce sunt capabili s  realizeze elevii. 

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

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

numai pe produsul final al unei secven e educa ionale parcurse de elev. 
Prin produs al activit ii elevului se în elege tot ceea ce realizeaz  el în coal  i în afara ei. Începând 

de la cele mai simple forme pe care le îmbrac  realiz rile acestuia, cum ar fi temele pentru acas  i pân  la 
cele mai complexe, atât rezultate ale activit ii intelectuale (eseuri, compuneri, poezii, monografii etc.), cât 
i practice. 

Aceastã form  nu ignor  îns  procesul înv rii, întrucât produsul final sau par ial se configureaz  
treptat, e alonat i poate fi ameliorat din mers. 
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Evaluarea online - provocarea actual  a tuturor profesorilor 

Prof. înv. primar Vasile Raluca Liliana                                                    
Liceul Teoretic Murfatlar 

 

 

“S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se adapteze”. Maria 
Montessori 

În contextul actual, din cauza pandemiei, majoritatea cadrelor didactice au depus adev rate eforturi 
pentru a nu pierde leg tura cu elevii, ca ace tia s  nu r mân  în urm  cu materia, s  in  cu to ii cât de cât 
pasul. 

Fire te c  la început nu a fost deloc u or de i putem spune c  to i aveam preg tire în domeniul 
informatics, partea aceasta cu platformele online a fost str in  pentru mul i. 

Cu to ii am c utat informa ii, am participat la ateliere, workshop-uri, cursuri pentru a ne pune la curent 
cu ceea ce avem de f cut.  

Chiar i dup  ce am f cut ace ti pa i a fost la fel de dificil i în continuare. Elevii dar i p rin ii au 
trebuit s  treac  printr-un proces asem n tor. Am devenit profesori nu numai pentru elevi ci i pentru 
p rin i, bunici.  

Desf urarea procesului educa ional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 
necesit  colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posed  deprinderile 
necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplica iile utilizate.Un alt impediment este  acela c  elevii 
depind de p rin i deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa preg titoare, clasa I) 
i este necesar stabilirea unui program astfel încât adul ii, care nu sunt disponibili diminea a din cauza 

serviciului, s  fie acas  pentru a-i ajuta. 
Platformele educa ionale recomandate institu ional pentru a desf ura înv area online sunt: Google 

Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 
Aplica ia Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Când 

sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singur  platform  i comunicarea se realizeaz  în acela i loc, este 
mai u or s  urm re ti, s  coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
- organizarea optim  a lec iilor, eficientizarea timpului 
- crearea, colectarea i notarea temelor în mediul online 
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiec rui elev, postarea unor anun uri i 

întreb ri de c tre ambele p r i. 
Printre dezavantajele examin rii asistate de calculator voi men iona: limitarea posibilit ilor de testare 

a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e 
suplimentare în zona de informatic ; limit rile sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele.  

Drept urmare, evaluarea automat  este recomandat  doar pentru unele domenii, la altele fiind 
necesar  atât testarea electronic , cât i evaluarea clasic . Îns  acestea sunt dificult i de moment, c ci în 
societatea informa ional  modern  toat  lumea va fi familiarizat  cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligen  artificial , de testare adaptiv , etc., va face posibil  administrarea de calculator i a 
r spunsurilor la itemi deschi i. 

Standardele pentru testarea educa ional  cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului i 
utilizarea lui, precum i norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului i notarea 
final . 
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Pentru verificarea performan ei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie s  alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate i o importan . Nu are rost s  verific m „citarea” oric ror 
lucr ri scrise, c ci ele reprezint  doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
testelor, itemii diferitelor variante care se refer  la acela i lucru, se vor reg si în aceea i colec ie de subiecte, 
vor avea acela i punctaj, pondere i num r de subiecte în orice variant . 

Foarte atent trebuie efectuat  acordarea punctajelor fiec rui item. Pentru acesta exist  diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care const  în utilizarea a dou  teste paralele i este adecvat  în cazul 
când se urm re te m surarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru c  doar 
asemenea caracteristici vor influen a în acela i mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizat  itemii ar trebui s  fie special construi i, inând cont de posibilit ile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra r spunsurilor deja propuse, etc.  

 
Dup  gradul de obiectivitate oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 
 
Obiectivi – asigur  un grad ridicat de obiectivitate în notare i permit testarea unui num r mare de 

elemente de con inut, într-un interval scurt de timp. 
Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacit i intelectuale, oferind posibilitatea  

utiliz rii de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
Subiectivi (cu r spuns deschis) – testeaz  originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 

r spunsului. Sunt relativ u or de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complex  i greu 
de aplicat. 

Colec ie de itemi: o list  de itemi referindu-se la o tem , la o materie sau de un anumit tip, grad de 
dificultate, etc.  

 
În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre urm toarele categorii: 
 
 Doar o variant  dintre cele introduse în momentul formul rii itemului va fi corect . 
 Cu mai multe variante de r spuns corecte – pot exista mai multe variante de r spunsuri 

corecte, în caz particular toate sau nici unul. 
 Cu introducerea unui r spuns desf urat în form  liber , cules–redactat de c tre cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece ast zi un computer înc  nu poate determina dac  
r spunsul este corect sau nu. 

 Cu r spuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor r spunsuri u or 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplica ie. 

 Cu expresii de tip adev rat/fals – acest tip de întrebare va avea doar dou  r spunsuri 
posibile, i anume, adev rat sau fals. 

 Cu evaluarea variantei de r spuns – fiec rei variante de r spuns îi corespunde o valoare. 
R spunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant . 

 Cu evaluarea variantei de r spuns – fiec rei variante de r spuns îi corespunde o valoare. 
R spunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant . 

 Cu variante intermediare de r spuns – r spunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, 
par ial corect sau incorect. 

 Cu ordonare de elemente – acest tip de problem  presupune aranjarea variantelor de 
r spuns într-o ordine corect . 

 Cu asociere de elemente – acest tip de problem  presupune asocierea corect  a elementelor 
din coloana din dreapta cu variante de r spuns din coloana din stânga. 

 
Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colec iile / mul imile de 

itemi/întreb ri/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colec iile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Al turi de colec iile de autor pot fi utilizate i colec ii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. 

 
Variantele de test sincron pentru diferi ierea celor evaluati pot fi afi ate prin dou  metode: 
 generarea automat  / afi are pentru fiecare cursant a unui test diferen iat; 
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 afi area diferen iat  a itemilor aceluia i test pentru diferi i cursan i. 
Evaluarea asistat  de calculator (e-assessment în limba englez ) poate fi folosit  pentru a 

evalua abilita i cognitive i practice. Abilita ile cognitive i cuno tin ele sunt evaluare cu ajutorul 
aplica iilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-
portofolio” sau a software-urilor de tip simulare. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: Vasile Simona 
G. P. N. CHIOJDU, JUDET BUZAU 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

urm torii pa i:  
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  

 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ofer elevului posibilitatea de a ar ta ceea ce
tie într o varietate de contexte i situa ii, permit
profesorului evaluator s ob in puncte de reper
i s adune informatii asupra derularii activitatii

copilului i implicit a sa; pe baza acestor
informatii, educatorul î i fundamenteaz

judecata de valuare într o apreciere obiectiv a
achizi iilor elevilor si a progreselor inregistrate.

Ofer educatorului o imagine la zi
asupra performan elor copilului, dar si
o imagine exhaustiv asupra profilului

general al cuno tin elor copiilor.
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Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

 
Tipuri de portofolii:  
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.;  

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

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

 
 
 
 
Bibliografie: 
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,   

Bucure ti,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Valen ele formative ale metodelor alternative de
evaluare sunt urm toarele:

Asigur o realizare interactiv a actului de
predare înv are, adapdat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev în parte, valorificând i stimulând
poten ialul creativ i originalitatea acestuia.

Exerseaz abilit ile practic aplicative ale
copiilor, asigurând o mai bun clarificare

conceptual i integrare în sistemul na ional
a cuno tin elor asimilate, care astfel devin

operationale.
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

Prof. Vasiliu Florentina Elena                                                            
Gr dini a nr. 185, Bucure ti 

 
Evaluarea ca parte a procesului instructiv-educativ reprezint  totalitatea activit ilor prin care se 

colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente 
de m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i nivelul de 
vârst  vizat, în scopul emiterii unei judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan 
educa ional. 

În ultima perioad  datorit  pandemiei generate de infec ia cu Sars Cov2, actul înv rii s-a mutat în 
mediul online. Desigur c  lec iile online sunt un instrument de înv are nou atât pentru profesori cât i 
pentru elevi i p rin i ce presupune din partea cadrelor didactice utilizarea unor metode moderne de predare 
i evaluare. Pentru copilul mic, pre colarul, evaluarea are rolul de a-l ajuta s  fixeze, s  consolideze 

cuno tin ele, deprinderile dobândite anterior. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul aplica iilor i 
platformelor disponibile online.  

Personal am folosit în derularea procesului instructiv-educativ urm toarele platforme educa ionale: 
Classroom, wordwall, jingsaw puzzles. Prin intermediul lor am create diferite activit i pentru a evalua 
nivelul de cuno tin e dobândite de piticii mei. 

În continuare ata ez câteva modele de activit i ce pot fi utilizate în cadrul evalu rii online la nivelul 
grupei mari. 

,,Evaluare final -  “R mâi cu bine, gr dini  drag !’’ 

Gimnastica de diminea - https://www.youtube.com/watch?v=Qgq8nZqYNmE  

 Activitate matematic : ,,S  punem în vaz  flori 
 Educa ie muzical : ,,Vine vacan a!’’  

https://www.youtube.com/watch?v=HSypwuZbiD0  
 Bibliotec : “Decoreaz  costumul clovnului dup  modelul dat”  

 

 Educatie pentru societate: ,,Pe tele Curcubeu”- Bucuria de a darui  
https://www.youtube.com/watch?v=AAJvYmcqFpw  

 Educa ie fizic : ,,Elemente de gimnastic ’’       
 https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4  

 Art : „Pe tele Curcubeu” (desen) 
 

 Cunoasterea mediului: ,,Fructe i legume”  
 Educa ie artistico-plastic :,,Fructe i legume preferate‘’ (pictura)                           
 Joc de rol: „De-a buc tarii” 

Educarea limbajului: ,,S  facem o poveste dup  imaginile date. Da-i pove tii un nume’’  
 Activitate practic :  ,,Melcul din gradin ’’  

https://ro.pinterest.com/pin/764626842970752071/?nic_v1=1aJHEiKstf%2By2GLYfYTWJPOBQ
CmOlUm1%2FiWMxAU5D3CoptCqChOFT0CHuoPv9Vqcwn 

 Art : „ Insecte” (modelaj)    
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EXEMPLE DE INSTRUMENTE DE EVALUARE - ONLINE 
 
 

Prof. VASILOAICA EUGENIA 

 
 

ACTIVITATEA DE EVALUARE -ONLINE 
Modulul 2: L c tu erie general  
Tema 2: Mijloace de m surat i verificat unghiuri. M surarea i verificarea ughiurilor cu echere  
Tip de evaluare: test   
Rezultate ale înv rii vizate: URÎ 2. Realizarea pieselor prin opera ii de l c tu erie general  

 

Activitate realizat  prin metoda online 
 
Scurt  descriere a metodei:  
Pentru realizarea testului în vederea aplic rii lui în varianta online, am ales aplica ia Formularele 

Google (din Google Drive) care prezint  mai multe variante de itemi ce pot fi utiliza i,inclusiv imagini. 
Astfel am creat pentru acelea i rezultate ale înv rii i con inuturi ca i varianta testului face-toface (fa  
în fa ), care de altfel se poate aplica i prin trimitere în format pdf pe Google Classroom sau realiza identic 
cu Google Forms (se pot include i imagini).  

Important este ca prin folosirea Formularelor Google rezultatele testului sunt primite de profesor 
automat. Cu ajutorul Formularelor Google se genereaz  rapoarte asupra rezultatelor ob inute la test.  

La urm toarea adres  de Internet, 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqGTCyvbdwemZChivsJIc5pBWwXHqhwvZ0-

sW3E2BQwcZYzA/viewform ,  se g se te un exemplu de test realizat pentru elevii clasei a IX-a. Testul se 
nume te M surarea i verificarea unghiurilor cu echere.Întreb rile testului, cu r spunsurile corecte se 
observ  în capturile de ecran urm toare. 

Testul online propus este un quiz cu 13 întreb ri. Aceste întreb ri sunt selectate din testul variant  
aplicabil  fa  în fa . 

Cuno tin e Abilit i Atitudini 
 

2.1.3.Mijloace utilizate în 
atelierul de l c tu erie pentru 
m surarea i verificarea 
dimensiunilor 
geometrice( ublere,micrometre,
echere,rigle de control)                  

 

2.2.6. Alegerea mijloacelor 
de m surat i verificat în 
func ie de m rimea fizic  de 
m surat 

 2.2.7.Utilizarea  
mijloacelor de m surat i 
verificat 
lungimi,unghiuri,suprafe e 

2.2.40.Utilizarea corect  a 
vocabularului comun i a 
celui de specialitate                 

 

2.3.2. Colaborarea cu membrii 
echipei de lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
munc  

2.3.3.Respectarea prescrip iilor din 
desenele de execu ie la realizarea 
pieselor prin opera ii de l c tu erie  

2.3.4.Asumarea în cadrul echipei de 
la locul de munc ,a responsabilit ii 
pentru sarcina de lucru primit  
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Obiective:  
- Defini i unghiul plan  
- Preciza i unit ile de m sur   pentru unghiuri 
- Descrie i metodele de m surare ale unghiurilor  
- Enumera i m surile, mijloacele i aparatele pentru m surarea i verificarea unghiurilor  
- Descrie i echerele 
Mod de organizare a activit ii online/a clasei:  
- lec ie on-line  
- frontal/individual  
Evaluarea propus , varianta aplicabil  online presupune: 
 A. Crearea chestionarului online folosind aplica ia Formulare Google, itemii i baremul testului, 

variant  aplicabil  fa  în fa .  
B. Aplicarea chestionarului online 
  Profesorul se asigur  c  elevii dispun de resursele necesare: computer/ laptop/ tableta/telefon smart, 

conexiune la internet, cont de e-mail  
 Profesorul posteaz  (pe platforma de înv are sau grupul de facebook/ whatsApp/ yahoo .a.) 

anun ul cu privire la data i intervalul orar în care se va aplica testul 
 La data i ora stabilit , profesorul posteaz  link-ul la care elevii pot accesa chestionarul ,dup  

expirarea timpului de lucru stabilit profesorul închide chestionarul. 
 Transmite elevilor rezultatele (se transmit automat, individual la adresa de e-mail completat  de 

elevi în chestionar)  
 Analizeaz  statistica rezultatelor (folosind facilit ile aplica iei Formulare Google) i stabile te 

m suri remediale  
Pa ii pentru aplicarea unui chestionar online cu Formulare Google:  
PASUL 1: TRIMITE I CHESTIONARUL SPRE COMPLETARE I SELECTA I DESTINA IA 

R SPUNSURILOR 
 Accesa i butonul Trimite i din col ul din dreapta sus a ferestrei aplica iei i copia i link-ul pentru 

trimiterea chestionarului:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqGTCyvbdwemZChivsJIc5pBWwXHqhwvZ0-

sW3E2BQwcZYzA/viewform 

 
 Trimite i elevilor link-ul pentru completarea chestionarului.  
 Ap sa i butonul R spunsuri pentru a primi r spunsuri în timp real sau pentru a selecta destina ia 

r spunsurilor 

 
 Dup  completarea chestionarului, r spunsurile elevilor se vor salva în foaia de calcul creat  anterior:  

867



 
 Atât chestionarul, cât i foaia de calcul cu r spunsuri, vor fi stocate i vor putea fi reg site ulterior 

pe Drive: 

 
 La expirarea timpului afectat rezolv rii testului se închide accesul 

PASUL 2: EVALUA I R SPUNSURILE ELEVILOR I TRANSMITE I REZULTATELE 
C TRE ACE TIA 

  Accesa i R spunsuri  Individual i verifica i r spunsurile fiec rui elev.  

 Transmite i punctajul c tre elevi. Accesa i R spunsuri  Individual  Transmite i punctajul i 
transmite i punctajul c tre to i elevii sau doar c tre unii dintre ei 

 
Resurse materiale:  
-calculator, clas  virtual  (Google classroom, Zoom meeting etc.), tabl  virtual  (aplica ia jamboard 

din google drive), capacit ile de receptare i rezolvare ale elevilor în func ie de dispozitivul digital de inut. 
-Formularele Google (din Google Drive) 
 
Durat : 30 minute 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- între online i tradi ional 

Prof. Va loban Claudia                                                                 
Liceul Tehnologic Sover Elek, Joseni, Harghita 

 
”Ne putem evalua progresul dup  curajul întreb rilor noastre i dup  profunzimea r spunsurilor 

noastre, dup  disponibilitatea noastr  de a îmbr i a ceea ce este adev rat, mai degrab  decât ceea ce te face 
s  te sim i bine.” Carl Sagan 

Timpurile pe care le travers m trebuie s  le percepem ca fiind timpuri de permanent  înv are, s  fim 
”în pas cu moda”cu tot ceea ce înseamn  evolu ie în înv mânt, iar aici ne referim la trecerea de la 
înv mântul tradi ional, atât de ancorat, pân  mai ieri, în educa ia româneasc  i cel online, înv amântul 
pe care a trebuit s  îl abordam, fiecare dup  cum s-a priceput, la început, apoi participând la fel de fel de 
cursuri care s  ne  familiarizeze, oarecum cu tot felul de mijloace, tehnici care s  fac  aceast  trecere cât 
mai lin .  

Pentru cei doi actori din procesul de înv are – profesor i elev – aceast  trecere a fost perceput  în 
mai multe feluri:  

- din punct de vedere al elevului – o posibilitate nea teptat  – folosirea telefoanelor, tabletelor, 
laptopurilor la discre ie, fie pentru ore, fie pentru teme, fie pentru proiecte i evaluarea profesorilor – 
stabilirea unui procent din partea elevilor – cât de bine se pricepe profesorul cu tehnologia(aici m  refer 
mai ales la cei care predau discipline umane) 

- din punct de vedere al profesorului – o schimbare major  – s  po i s  transmi i ceea ce trebuie, într-
un mod cât mai atractiv, s  nu îl faci pe elev s  se plictiseasc , s  te faci în eles i mai ales s  nu ”te faci de 
minune” în ceea ce prive te tehnica. 

A a c , profesorul s-a pus din nou ”cu burta pe carte” i s-a apucat din nou de înv at i  s-a specializat 
i în ale tehnologiei. De predat, prin plaftformele folosite de fiecare coal , s-a predat, dar a venit timpul de 

evaluare. O dat  cu evaluarea elevilor ne-am evaluat i noi competen ele de utilizare a diverselor aplica ii.  

Dac  ne readucem aminte defini ia evalu rii, aceasta era a a: Evaluarea reprezint  totalitatea 
activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor 
tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele i tipul evalu rii, în 
func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judec i de valoare pe care se bazeaz  
o anumit  decizie în plan educa ional. 

Online, evaluarea la Limba i literatura român  am realizat-o folosind mai multe aplica ii, îns  cea 
care s-a pliat pe activitatea pe care am desf urat-o în cadrul orelor de Limba i literatura român  a fost 
aplica ia www.padlet.com. Ca un exemplu de bun  practic , cerin a adresat  elevilor a fost: Realiza i o 
prezentare cu www.padlet.com în care s  utiliza i minim 20 de meserii, cu ce se ocup  ace tia i cu ce pot 
ajuta coala. în prezentare se pot folosi fotografii, video....  

În text trebuie s  colora i verbele cu verde, substantivele cu ro u, diftongii, triftongii i hiatul le 
sublinia i.  

În prezentare folosi i i indici spa io-temporali pe care îi ve i scrie cu litere italice. 
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Iar rezultatul a fost unul surprinz tor, mai ales c  predau la o coal  în care limba de predare este 
limba maghiar : 

 
Evaluarea trece, în online dincolo de barierele întrebare r spuns, î i d  posibilitatea de a da libertatea 

elevilor s  creeze lucruri interesante, într-un mod cât de poate de util, creativ i interesant. 
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Evaluarea între tradi ional i modern 

Prof. V su i Nicoleta - Paraschiva                                                         
coala Gimnazial  Singidava, Cugir, jud. Alba 

 

 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, având rolul de reglare, 
optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

În evaluarea tradi ional , se foloseau termeni precum verificare, control, ascultare sau examinare, 
chiar dac  activitatea se desf ura în context cotidian i realiza o evaluare sumativ , încheiat  cu 
clasamentul elevilor. Aceast  evaluare era centrat  numai pe cuno tin e, comportamentele, tr s turile de 
personalitate sau atitudinile fiind excluse, elevul neexistând ca personalitate, ci doar ca un ansamblu de 
cuno tin e. 

Evaluarea modern  se realizeaz  în vederea adopt rii unor m suri de ameliorare i acoper  atât 
cuno tin ele, cât i latura afectiv  i psihomotorie a înv rii colare. Acum conteaz  emiterea unor judec i 
de valoare, gândirea critic  i se pune accent tot mai mult pe feed-back. Astfel, i profesorul î i poate da 
seama care sunt punctele forte i punctele slabe ale activit ii sale didactice, putând astfel s  i-o 
îmbun t easc  sau s  o diversifice, profesorul i elevul fiind parteneri. 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu Ion, ”Didactica modern ”, 223-224). 

Metodele de evaluare pot fi cele tradi ionale (evaluare oral , teste, munc  independent ), dar trebuie 
îmbinate i cu cele moderne: proiectul, jurnalul reflexiv, h r ile conceptuale, investiga ia, autoevaluarea, 
portofoliul, care presupun evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activit ii de înv are, dar 
faciliteaz  i participarea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. Acestea din urm  sunt mai atractive i 
dezvolt  cooperarea, spiritul de echip , creativitatea, gândirea crtitic , motiva ia, dar i formarea unui stil 
de înv are.  

Astfel, fiind mai mult în online, putem folosi h r ile conceptuale, care sunt u or de folosit, deoarece 
ofer  abloane. Cu ajutorul acestora putem actualiza ni te cuno tin e sau putem face conexiuni între diferite 
concepte. O hart  conceptual  îi poate ajuta foarte mult pe elevi s - i sintetizeze cuno tin ele i s  înve e 
mult mai u or i logic, iar profesorul î i poate da seama de stilul de înv are al elevului, de felul în care 
gânde te i î i structureaz  informa ia. 

O alt  metod  de evaluare ar putea fi proiectul, care se poate realiza individual sau în grup. De i 
presupune o perioad  mai îndelungat  de timp, câteva zile sau câteva s pt mâni, i presupune respectarea 
unei structuri, este o metod  interactiv  de înv are, deoarece pune elevul în situa ia de cercetare i 
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documentare inter- i transdisciplinar , stimuleaz  creativitatea, pune elevul în situa ia de a vorbi în public 
i de a- i prezenta munca i permite autoevaluarea i evaluarea proiectelor prezentate. 

Un exemplu de proiect pentru clasa a VI-a - ”Contacte culturale”:  
Alege o localitate sau o regiune pe care vrei s  o prezin i. 
Vei c uta informa ii despre a ezarea geografic , formele de relief, obiectivele turistice, obiceiurile i 

tradi iile, specialit ile culinare, oamenii celebri, etc. 
Vei realiza o pagin  de blog/ o pagin  de jurnal/ o prezentare Power Point sau ce modalitate consideri 

potrivit , în care vei prezenta impresiile din c l toria ta, real  sau imaginar , în localitatea sau regiunea 
aleas . 

Vei include cel pu in 3 imagini reprezentative i un proverb/citat al unui scriitor cunoscut în acea 
localitate sau regiune. 

Grila de evaluare a proiectului 
 

Criterii  
 

 

 

Criterii  
 

 
 

Prezentarea 
situ rii 
geografice 

   
Prezentarea 
unei re ete 
specifice 

   

Men ionarea 
valorilor 
culturale 
de inute 

   
Inserarea a cel 
pu in trei 
imagini 

   

Ilustrarea 
diversit ii 
culturale a 
ora ului 

   
G sirea unui 
proverb/citat 
specific 

   

Prezentarea 
costumului 
popular 

   

Originalitatea/ 
Creativitatea 
în elaborarea 
proiectului 

   

O alt  form  de evaluare interactiv  sunt quizz-urile. Elevii iubesc aceast  form  de evaluare, 
deoarece nu le solicit  numai cuno tin e, ci i viteza de reac ie, abilit ile digitale i modul de a sistematiza 
i structura ceea ce au înv at sau abilitatea de a face analogii. 

Câteva link-uri spre quizz-uri pentru Limba român , nivel gimnazial: 

https://quizizz.com/admin/quiz/6154848bb9727f001dc0b312 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fd9d82b9be90e001b6302cb 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fb134bda4c14d001be011cf 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fa990deabef66001b5b0d92 

Sitografie: 

https://www.slideshare.net 

http://www.rasfoiesc.com 

http://www.didactic.ro 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar –                                                
între online i tradi ional 

 

Prof. înv. pre c. V t elu Daniela Domnica 
coala Gimnazial  nr. 1 Mangalia 

Gr dini a nr. 4 Mangalia 
 
 
 
“În sens larg, „evaluarea este acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate i interpretate 

informa iile privind starea i func ionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le ob ine, activitate ce conduce 
la aprecierea acestora pe baza unor criterii, standarde i prin care este influen at  evolu ia sistemului”               
(Radu, I.T., 2000 ). 

 
Evaluarea nu este doar o ac iune specific  procesului instructiv-educativ. Toate activit ile umane, 

indiferent de caracterul lor, comport  de regul  i o component  evaluativ . 
La nivel de macrosistem, prin evaluare se m soar  i se apreciaz  eficien a sistemului de înv mânt, 

respectiv nivelul de atingere a finalit ilor educa ionale prestabilite. 
La nivel de microsistem, al activit ilor instructiv-educative concrete, evaluarea are ca scop 

cunoa terea randamentului colar i a progresului pre colarilor, respectiv a raportului dintre performan ele 
realizate - demonstrate de elevi, dar i performan ele anticipate - proiectate de cadrul didactic.  

„Scopul evalu rii este acela de a orienta i de a optimiza înv area”, a a cum reiese din Art.71, 
Dispozi ii generale privind evaluarea - Lege nr.1/2011.  

Astfel, dac  în coala tradi ional , evaluarea  se realizeaz   strict pe verificarea cuno tin elor, în coala 
modern  aceasta se extinde i asupra celorlalte componente esen iale:  competen e, deprinderi,  capacit i 
i  atitudini. 

În ultimele decenii s-a discutat foarte mult despre evaluarea formativ , devenind parte integrant  a 
procesului didactic. Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca un mijloc 
de m surare obiectiv , ci ca o cale de perfectionare, ce presupune o strategie global  a form rii.  

Evaluarea modern  nu reprezint  un scop n sine, un control, ci se realizeaz  n vederea unor decizii 
ameliorative, având caracter regulator i acoper  toate domeniile: cognitive, afective, psihomotorii ale 
nv rii, “pentru asigurarea dezvolt rii depline, complexe i pentru observarea evolu iei copilului. 

(Curriculum pentru educa ie timpurie, MEN, 2019)“. 
 “In cadrul activit ilor din gradinit , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea 

cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii n cadrul activit ilor de nv are. În acela i 
timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizate n atitudinile i 
comportamentele dobândite de copilul pre colar n cadrul activit ilor realizate.” (Dinu , N., 2009  ) . 

Evaluarea copiilor de vârst  timpurie se realizeaz  n modalit i specifice acestui nivel de educare i 
instruire având n vedere faptul c  achizi ionarea de cuno tin e nu reprezint  un scop n sine, n aceast  
etap  de vârst . Înv mântul pre colar nu face din transmiterea de cuno tin e un obiect expres de 
preocupare, ci se folose te de cuno tin e pentru a u ura i optimiza procesul integr rii copilului n mediul 
social cât i pentru a declan a i stimula poten ialul biopsihic al copilului. 

 
În mare parte formele de evaluare sunt structurate în:  
 metode tradi ionale: probe orale, probe scrise i probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, proiectul  

portofoliul, autoevaluarea. 
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  Astfel, orice form  de evaluare vom folosi, trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu 
obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. 
Structura procesului de evaluare va cuprinde toate cele trei etape: verificarea, m surarea i notarea.  

Toate aceste aspecte sunt aplicate cu succes în cadrul activit ii directe, la clas , de fiecare cadru 
didactic.  În condi iile trecerii la înv mântul online, lucrurile se schimb . 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, 
evaluatorii au la dispozi ie  un set de standarde i specifica ii dedicate instruirii asistate de calculator. Pentru 
probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în 
grupurile de Skype, Zoom sau alte platforme educa ionale, în care pre colarul s  poat  da r spunsul, la o 
întrebare sau s  prezinte o poveste înv at , activitate ce poate fi i înregistrat , ca dovad . 

Deci, cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, elevul poate primi un calificativ, 
pe loc. Totu i, evaluarea la clas  i interac iunea cu ceilal i colegi, este esen ial . Ei particip  activ la 
activit ile instructiv educative desf urate pot în elege mai bine atunci cand este totusi o evaluare brut , 
cu un feedback  nesatisf c tor, deoarece comunicarea calificativului  nu ofer  nici un indiciu explicativ cu 
privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns , tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de înv are, 
de în elegere i aprofundare. 

 “În concluzie, este foarte important s  tim faptul c  nu to i copiii evolueaz  în acela i timp, c  ritmul 
lor este diferit, c  fiecare are momentul lui de înflorire, care nu trebuie ratat de educatoare, c  nu exist  
norm  stabilit  pentru numarul de înregistr ri din dreptul numelui unui copil, c  rigoarea i claritatea 
observa iilor i onestitatea educatoarei sunt esen iale în cadrul procesului de evaluare“. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
– între online i tradi ional 

Profesor înv mânt primar V TAVU ANA-MARIA 
coala Gimnazial  ”Candiano Popescu” Ploie ti 

 

 
În contextul evolu iei procesului de înv mânt, s-a conturat în ultimii ani schimbarea de paradigm  

de la înv mântul tradi ional la înv mântul modern, având fiecare tr s turile specifice, atent delimitate 
i comparate, ale c ror eficien e sunt demonstrate prin evaluare. 

În prezent, în contextul nea teptat al înv mântului online, care restrânge pârghiile vechilor strategii 
didactice, când nu este clar dac  înv mântul online avantajeaz  educa ia tradi ional  sau pe cea centrat  
pe elev, între atâtea variabile, r mâne constant  necesitatea evalu rii în cadrul  procesului de înv mânt, 
f r  de care este incert  îns i atingerea finalit ilor educa iei. 

Astfel, sistemului de înv mânt  i se adaug , pe lâng  paralela dintre înv area tradi ional  i aceea 
centrat  pe elev, compara ia dintre evaluare online i evaluarea tradi ional , pentru aprecierea 
compatibilit ilor dintre cele dou  tipuri de înv are i de evaluare. 

Compararea dintre evaluarea online i evaluarea tradi ional  nu este radical , deoarece una evolueaz  
din cealalt . Abordarea eficient  se realizeaz  prin prisma oportunit ilor i limit rilor acestor forme de 
evaluare, trasate de mediul de desf urare al procesului educativ.  

Scopul evalu rii este acela de a efectua m surarea calitativ  a cuno tin elor elevilor i aprecierea 
calitativ  a competen elor, valorilor i atitudinilor acestora. În cadrul evalu rii tradi ionale, fa  în fa , 
aspectele calitative i cantitative sunt îndeplinite corespunz tor, dar evaluarea online se dovede te mai 
vulnerabil  în stabilirea aspectelor calitative ale rezultatelor. 

Pentru atingerea scopului evalu rii, cele trei forme de evaluare – ini ial , continu  i cumulativ  - pot 
fi puse în aplicare i în mediul online, dar cu prec dere prin intermediul unor metode i tehnici care 
favorizeaz  m surarea cantitativ .   

Evaluarea oral , care se realizeaz  prin conversa ie, poate fi utilizat  cu succes în cadrul evalu rii 
online, profesorul reu ind s  determine, prin suita de întreb ri i r spunsuri, cantitatea informa iei i 
calitatea produsului activit ii de înv are - aplicarea informa iilor înv ate în contexte diferite de cele în 
care au fost ini ial prezentate. 

Evaluarea scris , reprezentat  de fi e de munc  independent  i lucr ri de control, r mâne fidel  
formatului tradi ional i aduce provoc ri suplimentare pentru profesor i elevi în înv mântul online, 
deoarece presupune competen e avansate de utilizare a platformelor de e-learning, pentru înc rcarea i 
desc rcarea de documente digitale care con in itemii i rezolv rile acestora. În acela i timp, o astfel de 
evaluare nu îi permite cadrului didactic s  stabileasc  autenticitatea con inuturilor i competen elor de inute 
de elev, deoarece implic  imposibilitatea supravegherii momentului demonstr rii acestora. 

Evaluarea prin probe practice poate fi avantajat  de înv area online, în special la arte plastice sau 
pentru diferite experimente la tiin e ale naturii sau geografie, deoarece elevii pot avea acas  acces mai u or 
la materiale diversificate pentru a concepe proiecte cât mai elaborate. Pe de alt  parte, dezavantajele pot 
decurge din asisten a limitat  a profesorului i din explica iile insuficiente sau eronat percepute de elevi. 
La muzic  sunt dificult i serioase în a face în eleas  linia melodic  a unui cântec, din cauza intermiten elor 
ap rute frecvent pe platformele de e-learning. 

Dintre metodele de evaluare alternative, observarea sistematic  a comportamentului elevului este cea 
mai dezavantajat  de înv area online. Prin intermediul ecranului laptopului, delimitat în p tra ele din care 
se întrez resc chipurile elevilor, elevi ce au oportunitatea de a adresa întreb ri i de a propune solu ii pentru 
îndeplinirea sarcinilor doar pe rând pentru a nu se crea microfonie, profesorul se reg se te în imposibilitatea 
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de a mai aprecia interesul colarilor pentru activitatea educa ional , încrederea în sine sau  reac ia la feeed-
back 

În schimb, evalu rile prin proiect sau pe baza unui portofoliu par perfect adaptate înv mântului 
online. Proiectul are ca punct de pornire definirea sarcinii de lucru de c tre profesor, dar se continu  cu 
lucrul acas , individual i independent al elevului, pe parcursul a câteva zile sau chiar s pt mâni. 
Consult rile frecvente cu profesorul nu in locul supravegherii atente a acestuia, elevii înv ând s  se bazeze 
pe autoevaluare pentru un rezultat optim. Iar pentru alc tuirea unui portofoliu relevant, elevii trebuie s  
identifice cele mai importante con inuturi furnizate de profesor, pe care le îmbog esc cu elemente 
suplimentare conforme cu interesele lor, dovedind din nou abilit i pentru lucrul independent. 

În concluzie, înv area i evaluarea online permit adeseori doar trasarea de sarcini simple, 
acompaniate de r spunsuri scurte i clare din partea elevilor, ceea ce face trimitere la paradigma educa iei 
tradi ionale. Doar prin dobândirea temeinic  a deprinderilor de munc  independent  i de autoevaluare, 
realizare de proiecte i întocmire de portofolii de c tre colari este posibil  aplicarea unei înv ri centrate 
pe elev în mediul online. 
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Digitalizarea procesului de evaluare                                                       
în înv mântul preuniversitar 

Consilier colar: Ramona Ludmila V tavu                                                 
CJRAE BAC U 

 
“Spune-mi ce evaluezi i- i voi spune pe cine formezi” 

Traversând o perioad  atipic  atât din punct de vedere sanitar cât i social, suntem pu i, atât noi 
cadrele didactice, cât i elevii no tri, în fa a unei provocari f r  precedent: trecerea de cursurile clasice, fa  
în fa , la procesul de predare-înv are–evaluare în mediul online. Suspendarea cursurilor în format clasic, 
au adus cu sine multa anxietate fa  de necunoscut, multa incertitudine pentru actorii educa ionali, si de ce 
nu, chiar frustrare determinat  de lipsa unei strategii na ionale coerent . 

Unii mai greu, altii mai u or, ne-am adaptat  noilor condi ii i am continuat procesul de înv are, 
g sindu-ne un real sprijin în platformele educa ionale care au luat locul s lilor de curs.  

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. În ceea ce prive te evaluarea online, de dorit este s  se acorde o importan  deosebit  modului 
cum sunt elaborate sarcinile i con inuturile probelor didactice, astfel încât recomandarea ar fi ca ele s  fie 
cât mai interesante i provocatoare pentru elevi. 

Evaluarea online prezint  o serie de avantaje, printre care se numar : timp, efort si costuri reduse, 
scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur , posibilitatea de a ad uga 
comentarii i feedback, reduce erorile umane, evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop 
sau dispozitiv activat pentru web, recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau 
profesorilor, urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp, rezultate instantanee ale 
test rii, reducând timpul de a teptare, astfel oferind posibilitatea ca un un elev s   poate analiza progresul 
lui de înv are, punctele forte i punctele slabe.  

Voi aminti ast zi dou  platforme pe care le-am utilizat în perioada evaluarii online i care au fost de 
un real folos. Prima este GOOGLE FORMS, o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor 
la care elevii pot colabora în timp real. Se pot ad uga tipuri de întreb ri sau imagini. Întreb rile pot fi 
aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. 
R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, GoogleSheets, fiind u or de urm rit. Aplicatia este gratis, 
modalitatea de accesare pentru cadrul didactic este din contul google, iar pentru elev, prin accesarea link-
ului primit.  

A doua aplicatie este KAHOOT, o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza 
teste interactive. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-uri animate. Modalitatea de accesare pentru 
cadrul didactic const  în realizarea unui cont, iar pentru elev, prin accesarea site-ului www.kahoot.it. 
Aplica ia Kahoot permite elevilor s  lucreze individual sau perechi, profesorul poate utiliza aplica ia 
KAHOOT pentru a provoca elevii si prin accesarea butonului Challenge. Astfel, se genereaz  testul ca tem  
i se stabile te termenul limit  de rezolvare a testului. Testul poate fi distribuit elevilor cu ajutorul unui 

link, sau folosind GoogleClassroom. R spunsurile corecte vor fi colorate cu verde, iar r spunsurile gre ite 
cu ro u. 

Chiar daca are marele neajuns de a rupe interactiunea dintre profesor i elev, a c rei importan  nu 
poate fi contestat , digitalizarea procesului de înv are i evaluare este binevenit prin toate avantajele sale, 
multe ri civilizate realizând acest lucru cu mult înainte de a fi for ate de contextul pandemic pe care îl 
tr im.   
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Metode de evaluare aplicate în înv mântul online 
 
 
 

Prof. Înv. Primar VATUI Adriana - Marinela 
coala Gimnazial  nr. 1 Candesti, Botosani 

 
 

În aceasta perioada în care coala se desf oar  online, metodele de evaluare folosite se pot adapta cu 
succes,avand in vedere ca, de cele  multe ori, elevul este asistat i de c tre p rinte/bunic  atunci când 
particip  la activit ile colare, mai ales la clasele mici. Prin urmare alegerea unei metode optime de 
evaluare pare a fi varianta cea mai potrivit  pentru a evalua, în mod real progresul copilului. 

 
Metoda portofoliului este una dintre metodele destul de u or de utilizat deoarece paginile acestuia pot 

fi înc rcate cu u urin  pe internet, în locurile stabilite, iar cu ajutorul portofoliului se poate face o evaluare 
interdisciplinar  i se poate aprecia progresul elevului din punctul de vedere al mai multor elemente, nu 
doar înv area unui anumit domeniu sau capitol i presupune preg tirea acestuia pe o perioad  mai lung , 
ceea ce necesit  o anumit  planificare i consecven  din partea elevilor. 

 
Metoda RAI este o metod  ce poate fi adaptat , chiar dac  prin denumire, aceast  metod  presupune 

a arunca o minge, în situa ia colii online mingea poate fi înlocuit  cu o rulet  cu numele copiilor sau pur 
i simplu cu numirea dup  catalog de c tre profesor. Metoda este eficient  nu doar c  trece întreaga clas  

printr-o multitudine de situa ii a a încât s  se fixeze informa ia foarte bine pentru to i elevii, dar reu e te s  
creeze acea problematizare, deoarece elevii sunt obi nui i cu a r spunde la întreb ri dar mai pu in 
familiariza i cu a adresa întreb ri.  

 
Metoda are limita faptului c  acela care r spunde la început este posibil s  î i piard  interesul pân  la 

finalul orei, mai ales în contextul colii online. Metoda se potrive te foarte bine la finalul studierii unui text 
literar, dar i altor materii. 

 
Harta conceptual  este o alt  metod  de evaluare, care presupune o rearanjare, o regândire a 

informa iilor de inute într-un nou mod, a a încât s  se realizeze noi conexiuni între acestea. Realizarea 
acestei h r i este destul de u oar  în concextul utiliz tii unui calculator pentru predare, deoarece este u or 
de desenat, apoi se porne te de la o idee, de la un fenomen studiat, i se desf oar  mai multe informa ii 
din mai multe perspective despre acesta.   

 
Explozia stelar  func ioneaz  foarte bine i online, anume adresarea de întreb ri de c tre copii care 

s  înceap  cu anumite cuvinte precum: Cine? Ce? Când? Unde? De ce? Se poate organiza, de exemplu 
pentru o or  de tiin e ale naturii, sau lectur  i poate fi folosit  o rulet  virtual  în care s  se utilizeze aceste 
cuvinte. 

 
Metodele de evaluare, mai ales cele moderne, sunt extrem de utile i în cazul evalu rii online, iar 

acestea se pot adapta foarte bine acestui tip de înv mân care poate determina o mai rapid  sc dere a 
interesului fa  de informa iile transmise, având în vedere prezen a anumitor factor disturbatori sau pur i 
simplu a mediului, iar metodele moderne pot cre te i men ine o perioad  mai lung  interesul. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 

Între online i tradi ional 

Profesor Mihai - Gabriel VECLIUC                                                       
Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu”, Hunedoara 

 

 

inând cont de faptul c  misiunea noastr , a dasc lilor, este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a 
deveni”, pentru autonomie, pentru autoeduca ie i autoevaluare, consider c  este potrivit s  afirm c  
evaluarea reprezint , în procesul instructiv-educativ, ,,momentul adev rului”, adic  momentul în care eu, 
dasc lul, aflu ce am reu it s  transmit elevilor, dar, mai ales, realizez cu cât au r mas elevii din ceea ce le-
am transmis, i gândindu-m , pentru viitor, la strategiile i metodele pe care le voi folosi pentru a m  face 
mai bine în eles i pentru a-i convinge, s  în eleag  c  ignoran a sau abordarea superficial  a informa iilor, 
reprezint  o barier  în formarea i dezvoltarea armonioas  a personalit ii lor. 

Pentru ca procesul evalu rii rezultatelor colare s  aib  eficien , în condi iile înv mântului 
românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a acestuia, un model de proiectare / realizare mai 
eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, 
astfel încât s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are.  

Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, priceperi i 
deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia.  

Chiar dac  suntem într-o perioad  în care, din punct de vedere tehnic, exigen ele sunt tot mai mari i 
adaptarea r mâne imperios necesar ; chiar dac  online-ul este acel ,,ceva” care ne ajut  s  inem pasul cu 
modernitatea, îmi place s -mi eviden iez convingerea c  tradi ionalul, ideea de clasic, nu trebuie dat  la o 
parte i c  ceea ce este nou, nu reprezint , totalmente, beneficul pe termen lung.  

Altfel spus, pentru c , în efortul de determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, 
cadrele didactice au la dispozi ie un arsenal de metode i instrumente de evaluare, sunt deacord cu folosirea, 
i în procesul evalu rii, a metodelor i instrumentelor moderne (amintind aici i resursele educa ionale 

deschise), alternând cu cele tradi ionale, dar, în niciun caz, într-o manier , strict, online, pentru c  excesul 
i neaten ia d uneaz  (online-ul ne va ine captivi în lumea vizualului, plini de anxiet ile senza ionalului, 

uitând de empatie i ,,ucigând” vise cu violen a cibernetic , cu violen a algoritmilor niciodat  mul umit ). 

Recunosc, cu sinceritate, c  drumul spre realizarea unui demers evaluativ pertinent i util este greu, 
un drum ce trebuie sus inut de un efort continuu, concretizat în alegerea celor mai adecvate metode i 
instrumente de evaluare, a a dup  cum spunea i pedagogul belgian Gilbert De Landsheere apreciind c : 
„O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic i 
universal.  

Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  (...)”. 

 

 

879



 

EVALUAREA TRADI ONAL  

PROF. VELA ANI OARA 
COALA GIMNAZIAL  DOMA NEA 

JUDE UL CARA -SEVERIN 
 
 

Evaluarea este o component  a procesului instructiv – educativ. 
Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  

datele ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

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

Termenul de evaluare colar  desemneaz  actul prin care - referitor la o presta ie oral , scris  sau 
practic  - se formuleaz  o judecat  prin prisma unor criterii. Evaluarea si notarea colar  alc tuiesc o 
modalitate de codare numeric  - înso it  de aprecieri calitative - a rezultatelor ob inute de elevi, servindu-
se de scara de la 1 la 10. 

Strategiile de evaluare reprezint  modalit ile sau tipurile specifice de integrare a opera iilor de 
m surare-apreciere-decizie în activitatea didactic /educativ , integrare realizabil  la diferite intervale de 
timp scurt, mediu si lung i în sensul îndeplinirii unor func ii pedagogice specifice. 

Pa ii succesivi ai procesului evaluativ: 
a. ce urmeaz  s  fie evaluat/obiectul evalu rii 
b. natura i obiectul deciziei avute în vedere; 
c. tipul de date ce trebuie ob inute; 
d. gestiunea informa iilor ob inute. 
Dup  modul de integrare a verific rii i evalu rii în procesul de înv mânt distingem mai multe 

forme de evaluare, dintre care: 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul etapei de colaritate, la începutul anului de studii, la 

începutul semestrului, la începutul capitolului, la începutul lec iei. Evaluarea ini ial  serve te ca reper de 
m surare în continuare a progresului elevilor. 

Evaluarea sumativ  (cumulativ ) este o evaluare tradi ional , efectuat  periodic prin verific ri de 
sondaj i global, la încheierea unui semestru sau an colar. Ea nu este o evaluare ritmic ; nu are caracter 
stimulativ i nu ofer  suficiente date asupra eficien ei programului de instruire. De aceea se recomand  
folosirea ei în mod limitat i în combina ie cu evaluarea continu .  

Evaluarea continu  (formativ ) se desf oar  în cadrul lec iilor, la sfâr itul unui capitol, elevii fiind 
verifica i din toat  materia. Acest tip de evaluare are un caracter ritmic, se bazeaz  pe un feed-back 
continuu, conduce la stabilirea unor rela ii de cooperare între profesor i elevi. 

Experien a pedagogic  a dus la conturarea unor metode i tehnici de verificare.  
Ele se pot clasifica în: 
• metode tradi ionale: probe orale, scrise, practice;  
• metode complementare: observarea sistematic  a elevilor, investiga ia, proiectul, portofoliul, tema 

pentru acas , tema de lucru în clas , autoevaluarea; 
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Evaluarea oral  este des folosit  de profesori deoarece favorizeaz  dialogul: elevul are posibilitatea 
s - i justifice r spunsul, iar profesorul, prin feed-back, poate corecta sau completa r spunsul elevului, poate 
testa con inutul din lec ia anterioar  cât i nivelul de preg tire al clasei. 

Evaluarea scris  este realizat  prin verific ri curente (lucr ri de control) sau prin lucr ri scrise 
semestriale (teze). 

Evaluarea practic  spre deosebire de proba oral  i cea scris , constituie mijlocul de baz  prin care 
cuno tin ele teoretice generale sau cele specifice diferitelor profesiuni sunt transpuse în tehnici de lucru i 
în produse materiale. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
ION T. RADU, “Evaluarea în procesul didactic”, EDP R.A. Bucure ti, 2008 
MARIN MANOLESCU, “Evaluarea colara-metode, tehnici, instrumente”, Editura METEOR 

PRESS, Bucure ti 2005 
STOICA, A. – Reforma evaluarii in invatamant, Editura Sigma, Bucuresti, 2002 
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Evaluarea ini ial ,                                                                      
sumativ  i formativ  în online 

 

Profesor înv mânt primar Veli cu Nicoleta Viorica 
 
 
 
 
Evaluarea ini ial   
 
Component  a procesului de înv mânt, evaluarea reprezint , al turi de predare i înv are, o func ie 

esen ial  în cadrul acestuia. Am putea spune mai precis c  evaluarea este acel punct final în întreaga serie 
de ac iuni legate de proiectare, de organizare, de desf urare i control al întregului proces instructiv-
educativ.  

 
Esen a evalu rii este cunoa terea sau recunoa terea efectelor ac iunii desf urate, pentru ca apoi, 

inând cont de informa iile ob inute, activitatea care este supus  evalu rii s  poat  fi ameliorat  i 
perfec ionat  în timp. 

 
Dintre cele trei tipuri de evalu ri (ini ial , sumativ , final ), evaluarea ini ial  sau de pornire,  

predictiv  (datorit  func iilor ei de diagnoz , respectiv prognoz ), are rolul de a stabili care este nivelul de 
preg tire al elevilor la începutul unei activit i, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactic  
care s  corespund  realit ilor. 

 
Evaluarea formativa 
 
Evaluarea formativ  este evaluare pentru înv are. Evaluarea formativ  îl ajut  pe elev s  în eleag  

la ce nivel se afl  i ce competen e de ine pân  în acel moment.  Pentru profesor, evaluarea formativ  arat  
cum îl poate ajuta pe elev pentru a atinge  obiectivele de înv are. În concluzie, ne concentr m pe feedback 
i pe progres.  

Cum putem face acest lucru? Prin teste sau activit i scurte.  
Dac  folosim teste scurte atunci: elevul prime te feedback imediat (dac  testele sunt corectate 

automat), se asigur  în elegerea conceptelor din lec ie, ar fi bine s  fie folosite f r  o miz  important  (note 
sau calificative) i f r  recompense.  

Dac  folosim activit i de reflec ie scurte, atunci: se asigur  în elegerea i re inerea con inutului (texte 
/rezolv ri de probleme etc.), se previne copierea de idei i rezolv ri, ofer  profesorului feedback despre 
nivelul la care se afl  elevul la acel moment.  

 
Câteva exemple de activit i de acest gen ar fi:  
 
• scrie 2-3 propozi ii despre ce ai înv at din video-ul urm rit,  
• scrie 1 element pe care nu l-ai în eles înc  din materialul prezentat,  
• scrie 3 lucruri pe care le-ai înv at, 2 întreb ri la care nu ai primit r spuns i 1  lucru pe care nu l-ai 

în eles,   
• deseneaz  ce ai în eles din materialul prezentat,  
• scrie un cuvânt despre subiectul lec iei de ast zi (la finalul lec iei).  
 
Dac  folosim activit i de feedback scurte atunci: putem stabili etape în realizarea  unui proiect, cu 

evaluare formativ  i feedback la fiecare etap .  
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 Evaluarea sumativ  
 
Evaluarea sumativ  este o evaluare a înv rii, care se finalizeaz  de obicei cu o  not  sau cu un 

calificativ. Creat  de profesor înc  din etapa de planificare, având  obiectivele de înv are i competen ele 
stabilite, evaluarea sumativ  verific  atât  ceea ce în elege i cunoa te elevul, dar mai ales ceea ce tie s  
fac  i cum reu e te  s  aplice ceea ce a înv at. Aici ne concentr m pe atingerea obiectivelor de înv are.  

Dac  evalu rile formative sunt aplicate eficient, profesorul va cunoa te progresul i  nevoile de 
interven ie ale elevilor s i înainte de a ajunge la evaluarea sumativ .  

Aplica ia WordWall  
Aplica ia WordWall se poate accesa la adresa https://wordwall.net/ro. Pentru  realizarea de materiale 

interactive este necesar  înregistrarea pe site sau conectarea  cu un cont Google. Acestea se pot realiza cu 
ajutorul abloanelor existente pe site, sau se pot crea ”de la zero”, folosind un anumit tip de aplica ie. 
Produsul realizat se poate printa pentru a fi folosit la clas  sau se poate folosi online.  

Tipurile de abloane existente sunt: chestionar, sortare în func ie de grup,  diagram , rearanjarea, 
c utarea de cuvinte, cursa în labirint, potrive te, g se te  perechea, cuvântul lips , anagram , perechile, 
clasament, roata aleatoare, deschide  caseta, c r i aleatorii, chestionar concurs, clasific , avion.  

Dup  conectare, se pot crea diverse aplica ii interactive.  
Dup  aplicarea activit ilor la clas , rezultatele se pot urm ri în sec iunea cu  rezultate. 
Astfel se pot urm ri rezultatele activit ilor sau ale test rilor. Se pot aplica aceste  activit i interactive 

prin transmiterea link-urilor, dup  ce activit ile se seteaz  ca fiind publice. Se pot realiza astfel teste 
formative de diverse tipuri. 

Microsoft Forms permite utilizatorilor s  creeze rapid i u or teste, anchete,  chestionare, înregistr ri 
i multe altele.   

 
Aplica ia Microsoft Forms  
Atunci când crea i un test sau un formular, pute i invita alte persoane s  r spund  la el utilizând orice 

browser web, chiar i pe dispozitive mobile. Pe m sur  ce  rezultatele sunt transmise, pute i utiliza statistici 
predefinite pentru a evalua  r spunsurile. Datele de formular, cum ar fi rezultatele testelor, pot fi exportate 
cu u urin  în Excel pentru analiz  suplimentar  sau pentru notare. 

Microsoft Forms-Realizare sondaje  
Sondajul sau Formularul poate avea mai multe tipuri de întreb ri iar r spunsurile  la aceste întreb ri 

se stocheaz  în contul nostru sau se pot desc rca într-un fi ier  Excel.  
 
Realizare Teste de evaluare  
Testul de evaluare poate avea mai multe tipuri de întreb ri iar r spunsurile la aceste  întreb ri se 

stocheaz  în contul nostru sau se pot desc rca într-un fi ier Excel. Pot fi  întreb ri închise, la care specific m 
noi r spunsul corect i atunci corectarea se face  automat, sau întreb ri deschise la care trebuie s  facem 
corectura manual.  

 
 
Bibliografie: 
 
https://edict.ro/evaluarea-initiala-instrument-si-necesitate/  
http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria

%20evaluarii.pdf  
https://wordwall.net/ro  
https://support.microsoft.com/ro-ro/office/introducere-%C3%AEn-microsoft-forms-bb1dd261-

260f-49aa-9af0-d3dddcea6d69  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online i tradi ional 

 

prof. înv. primar Verde  Maria-Ionela 
Liceul Teoretic Teiu , Alba 

 
Conform Legii Educa iei Na ionale (Legea 1/2011), scopul evalu rii este acela de a orienta i de a 

optimiza înv area. Toate evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare 
disciplin  de studiu, iar rezultatele evalu rii se exprim , prin calificative, în înv mântul primar. 

Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor 
individuale de înv are. A adar, scopul evalu rii, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a 
capacit ii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de 
ameliorare i corectare mai mult decât de sanc ionare.        

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

dezvolta în condi iile în care evaluarea nu se va rezuma la un singur instrument, ci va folosi o serie de 
tehnici cât mai diverse. 

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe elevi mai con tien i i îi motiveaz  s  se 
implice în rezolvarea sarcinii. Evaluarea eficient  este urmat  de dezvoltare/ameliorare. O posibilitate de a 
spori eficien a evalu rilor colare este de a muta accentul de pe m surarea produselor pe constatarea 
efectelor ac iunilor valorizatoare i pe stimularea capacit ii de autoevaluare. 

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune un alt mod de abordare a evalu rii 
rezultatelor colare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare – înv are – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât 
s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are.  

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, 
competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. 

Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape bine definite, înregistrarea exact  i conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fi e, 
rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validit ii, a relevan ei, a fidelit ii demersului evaluativ. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia cadrul didactic ofer  elevilor posibilitatea de 
a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate, prin utilizarea 
unei diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit. Instrumentul de evaluare reprezint  un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul face cuno tin  cu sarcina de evaluare i competen ele 
evaluate, precum i cu demersul de urmat pentru evaluarea competen ei. Alegerea celor mai adecvate 
metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în vederea realiz rii unui demers 
evaluativ pertinent i util.  

 
Teoria i practica pedagogic  acrediteaz  o gam  larg  de metode de evaluare. Acestea se pot grupa 

în dou  mari categorii:  
a) metode tradi ionale de evaluare;  
b) metode complementare de evaluare.  
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Metode i tehnici de evaluare în ciclul primar  
 
Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 

evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 
  
A. Metode i instrumente tradi ionale 
1. Probele orale: 
a)        conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri); 
b)       cu suport vizual; 
c)        redarea (repovestirea); 
d)       descrierea i reconstituirea; 
e)        descrierea / explicarea / instructajul; 
f)     completarea unor dialoguri incomplete; 
2.  Probele scrise: 
a)        extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); 
b)       activitatea de munc  independent  în clas ; 
c)        lucrarea de control (anun at ); 
d)       tema pentru acas ; 
e)        testul 
3.  Probele practice 
a)   confec ionarea unor obiecte; 
b)       executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 
c)        întocmirea unor desene, schi e, grafice; 
d)       interpretarea unui anumit rol; 
e)        trecerea unor probe sportive etc. 
  
B. Metode i tehnici complementare 
1.        observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor; 
2.        investiga ia; 
3.        proiectul; 
4.        portofoliul; 
5.        autoevaluarea 
 
În procesul de evaluare online sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, 

provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie, deoarece orice act de evaluare este 
i un act de înv are. Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i 

ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate 
analiza progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online 
elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de 
performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. 
Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea ce duce 
la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. 

 
Iat  câteva platforme i aplica ii folosite la ciclul primar: 
 
1. GOOGLE FORMS: permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine 

feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. 
Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie 
pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau 
nu.) 
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2. GOOGLE CLASSROOM aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot 
fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc.  

 
3. GOOGLE JAMBOARD este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i 

elevii pot vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri. 
În contextele online, implicarea este absolut esen ial  i aceste instrumente trebuie s  creeze o 

interac iune uman  mai profund  i mai semnificativ .     
Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 

tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA TRADI IONAL  A PRE COLARILOR 

Veres Ildiko                                                                           
Gr dini a cu Program Normal Batanii Mici,                                                
structur  a colii Gimnaziale Konsza Samu 

 

 

În amplul proces de ra ionalizare a înv rii, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Evaluarea tradi ional  este în eleas  ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerin ele 
externe, într-un proces de înv are cu obiective insuficient precizate, justificate i inflexibile în desf urarea 
sa precum i suspicunea c  educatoarea nu se adpteaz  la particularit ile copilului, condi iile de desf urare 
a procesului de înv are, validitatea probei i condi iile de evaluare. 

Evaluarea are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate obiectiv  de punere în eviden a a 
randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are, dar i al celei de instruire, furnizând 
totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor m suri de ameliorare a acestei 
activit i. 

Aprecierea rezultatelor, în func ie de obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii. Se culeg datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, despre nivelul de 
cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 

Se urm re te realizarea i însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. 
În func ie de rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Cunoa tere psihologic  a copilului e important  în etapa pre colar  cu atât mai mult cu cât la aceast  
vârst , evolu ia e foarte rapid  i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

Evaluarea are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp , evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a schimb rii, în atitudinile i comportamentele 
dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

Activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, presupune: cunoa terea teoretic  i 
concret  a particularit ilor copiilor i competen a scopurilor definite. 

Evaluarea trebuie integrat  în acest proces i nu se va constitui printr-o activitate anterioar  lui i abia 
atunci va face parte din obiectivele procesului de înv mânt. Trebuie integrat  în actele de predare - 
înv are conducând la îmbun t irea lor, la îmbun t irea performan elor cu respectarea anumitor cerin e 
psihopedagogice: sincronizarea preg tirii pre colarilor cu obiectivele specifice fiec rei discipline de studiu 
i cu cele opera ionale ale fiec rei activit i, formularea de întreb ri care s  permit  verificarea cuno tin elor 
i deprinderilor esen iale din materia predat , evaluarea nu trebuie s  stimuleze copilul, s  îi stârneasc  

interesul. 

 Evaluarea trebuie conceput  i prezentat  copiilor ca o sarcin  comun  fireasc  i nu ca o sanc iune.   
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Evaluarea ini ial  – const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini  sau în momentul integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale pre colarit ii . Constituie o 
premis  determinant  în proiectarea demersului didactic i o condi ie a reu itei acesteia. 

Evaluarea continu  – (formativ  sau de progresa) o g sim în derularea tuturor activit ilor curente din 
cadrul gr dini ei i care opereaz  în diferite forme:   

Evaluarea sumativ  – intervine de obicei, la cap tul unei componente tematice care se desf oar  pe 
o durat  mai marte de timp sau la sfâr it de semestru –când sunt revizuite cuno tin ele, 
deprinderile,abilit ile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al înt ririi i stabiliz rii noilor 
comportamente achizi ionate.  

La aceast  form  de evaluare se recurge la sfâr itul anului preg titor, când se verific  parametrii 
generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  cele mai înalte niveluri de performan  în baza c rora copilul 
este declarat apt pentru a fi colarizat. 

Evaluarea sumativ   reprezint  un sondaj ce relev  informa ii at t despre copii, cât i despre activitate. 
De aceea, aceast  evaluare nu ofer  informa ii complete despre gradul de însu ire a cuno tin elor, de 
formare a deprinderilor la to i copiii , deoarece acest tip de evaluare nu înso e te demersul didactic secven  
cu secven , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs, ori de câte ori ar fi necesar. 

Concluzionând, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: 
respectarea particularit ilor de vârst  i individuale; g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca 
evaluarea s  contribuie la dezvoltarea personalit ii copilului pre colar; s  r spund  sarcinii gr dini ei de a 
preg ti copii pentru integrare cu succes în activitatea colar . 
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Evaluarea în mediul didactic 
 
 
 

Prof. înv. primar: Veres Monica Dorina 
 
 

 
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. 

In sens holistic, evaluarea inseamna a confrunta un ansamblu de informatii cu un ansamblu de criterii 
avand drept scop luarea unei decizii si neaparat emiterea unei judecati de valoare. 

Prin evaluare in ivatamant se intelege actul didactic integrat acestui proces, care asigura evidentierea 
achizitiilor scolare, valoarea, nivelul performantelor si eficienta acestora in vederea perfectionarii 
procesului de predare – invatare.   

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 potsa faca.    

Evaluarea progresului scolar, creeaza conditii pentru tratarea si orientarea diferentiata a copiilor prin 
adaptarea procesului de instruire in scopul realizarii succesului scolar. 

 
Evaluarea ca activitate in sine, cuprinde trei etape principale: 
- masurarea rezultatului scolar prin procedee specifice, utilizand instrumente adecvate scopului 

urmarit (probe scrise, orale, practice, proiecte, portofolii); 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare si notare, descriptori 

de performanta); 
- formularea concluziilor desprinse in urma interpretarii rezultatelor obtinute in vederea adoptarii 

deciziei educationale adecvate.                                                                                                                                       
 

         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. 
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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. 

Observatia sistematica a comportamentului elevului in timpul rezolvarii sarcinii ofera evaluatorului 
informatii privind performantele elevilor in “cursul activitatii didactice”.Ea este insotita in mod frecvent de 
“aprecierea verbala” asupra activitatii elevilor. 

Aceste informatii pot fi inregistrate folosind: fise de observatie curente; fisa de evaluare; scara de 
clasificare; lista de control sau verificare. 
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MODURILE DE INTEGRARE A ACTELOR EVALUATIVE                                
ÎN ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNV ARE 

 
 

PROF. VERESCU - MARCU CARMEN                                                   
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 O ELU RO U 

 
 

Evaluarea este o component  esen ial  a activit ii de predare-înv are. Teoria evalu rii, ca sistem de 
concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea rezultatelor colare i a procesului 
didactic, este o component  a tehnologiei didactice. 

Actul de evaluare î i realizeaz  func iile numai în condi iile integr rii lui în procesul didactic, ca 
ac iune constitutiv  a acestuia, menit s  furnizeze informa ii cu privire la desf urarea procesului i la 
rezultatele ob inute, în vederea perfec ion rii lui.  

Indiferent de modul în care se realizeaz  evaluarea, online sau tradi ional, exist  trei forme de 
evaluare, dup  modul de integrare a lor în desf urarea procesului didactic: 

a) evaluarea ini ial ; 
b) evaluarea cumulativ  (sumativ ); 
c) evaluarea continu  (formativ ). 
a) Evaluarea ini ial  se efectueaz  în contextul adopt rii unui program de instruire i este menit  s  

stabileasc  nivelul de preg tire al elevilor la începutul acestei activit i, condi iile în care ace tia se pot 
integra în programul preg tit; ea constituie una din premisele conceperii programului de instruire. 
Cunoa terea capacit ilor de înv are ale elevilor, a nivelului de preg tire de la care pornesc i a gradului 
în care st pânesc cuno tin ele i abilit ile necesare asimil rii con inutului etapei care urmeaz , constituie 
o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ii didactice. Aceast  rela ie apare pregnant în situa iile în care 
profesorul începe activitatea cu elevi al c ror poten ial de înv are nu-l cunoa te, la începutul unui ciclu de 
înv mânt sau chiar al unui an colar. 

Pentru cunoa terea faptului dac  elevii st pânesc cuno tin ele i abilit ile necesare în elegerii 
con inutului programului care urmeaz , este util  evaluarea acestora prin examin ri scrise. Aceste probe 
realizeaz  un diagnostic al preg tirii elevilor în domeniile pe care con inutul lor le verific  i îndeplinesc în 
acela i timp i o func ie predictiv , indicând condi iile în care elevii vor putea asimila con inuturile noului 
program de instruire. Datele ob inute prin aceste evalu ri ajut  la conturarea activit ii urm toare în cel 
pu in trei direc ii: 

- modul adecvat de predare-înv are a noului con inut; 
- aprecierea oportunit ii organiz rii unui program de recuperare pentru întreaga clas ; 
- adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unor elevi. 
b) Evaluarea cumulativ  (sumativ ) este realizat  prin verific ri par iale pe parcursul programului i 

o estimare global  a rezultatelor pe perioade mai lungi. Ea realizeaz  un sondaj atât în ceea ce îi prive te 
pe elevi, cât i materia a c rei însu ire este supus  verific rii; datorit  acestui fapt, ea nu poate oferi 
informa ii complete cu privire la m sura în care to i elevii cunosc con inutul ce trebuie asimilat. Evaluarea 
cumulativ  nu înso e te procesul didactic pas cu pas i, în consecin , nu permite ameliorarea lui decât dup  
perioade relativ îndelungate de timp. 

c) Evaluarea continu  (formativ ) presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic, 
realizat  pe secven e mai mici. 

În locul verific rilor prin sondaj ea î i propune s  evalueze performan ele tuturor elevilor privind 
întreg con inutul esen ial al materiei parcurse în secven a respectiv . Ea permite prin verificarea tuturor 
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elevilor cunoa terea dup  fiecere secven  de instruire a efectelor ac iunii, identificarea neajunsurilor i 
adoptarea unor m suri de recuperare fa  de unii elevi i de ameliorare a procesului. Prin aceasta, evaluarea 
continu  se constituie ca mijloc eficace de prevenire a situa iilor de e ec. 

Evaluarea continu  presupune nu numai verificarea tuturor elevilor i a asimil rii întregii materii, ci 
i cunoa terea de c tre elevi a rezultatelor ob inute, a dradului de îndeplinire a obiectivelor urm rite. Ea 

realizeaz  un feed-back continuu, elevii dobândind confirmarea preg tirii lor pe parcursul procesului. 

Model de test final pentru clasa a VIII -a: 
 

TEST DE EVALUARE FINAL  

DICIPLINA FIZIC  

CLASA a- VIII-a 

 Se acorda 10 puncte din oficiu 
 Timp de lucru 40 minute 

PARTEA I              (45 PUNCTE) 
 

1. Completa i spa iile libere astfel încât egalit ile s  devin  corecte: 
            a) 24m+350 cm+ 0,46hm + 500mm =.............. m 

            b) 0,2cm2 = ............mm2 = ..............dm2 

            c) 16h 39 min – 15h 58 min =……………s 

            d) 36km/h =………….m/min=…………..m/s                                                    (12p) 

2. Completa i tabelul de mai jos, respectând pe fiecare rând coresponden a dintre m rimea fizic , 
unitatea si instrumentul de m sur  corespunz tor:                                                              (12p) 

M RIMEA FIZIC  

DENUMIRE, SIMBOL 

UNITATEA DE M SUR  
ÎN S.I. 

INSTRUMENTUL DE 
M SUR  

   Ampermetrul 

  kg  

For a    

   Termometru 

                                     

3. Patru corpuri se afl  în echilibru termic la temperatura T0. Prin îndep rtarea a dou  dintre corpuri, 
temperatura celorlalte: 

a) cre te de dou  ori;  b) r mâne aceia i; c) se mic oreaz ; d) se m re te.   (6p) 
4. Un ghe ar cu densitatea 0=900 kg/m3 plute te pe ap  ( =1g/cm3). Procentul din volumul 

ghe arului aflat în ap  este: 
a) 100%;             b) 90%;                c) 70%;              d) 50%.                        (8p) 
5. Într-un rezistor cu rezisten a R=4 , montat la bornele unui generator electric, se dezvolt  o putere 

P=9W. Valoarea intensit ii curentului electric prin rezistor este: 
a) 2,5A;            b) 1A;                   c) 3A;               d) 1,5A.                       (7p)   
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PARTEA II                                   (45 PUNCTE) 

 

1. La bornele unui generator având tensiunea electromotoare E=12V se conecteaz  un rezistor având 
rezisten a electric  R=5 . Tensiunea la bornele rezistorului este U=10V. Afla i: 

a) Rezisten a electric  interioar  a generatorului;                                               (8p) 
b) Tensiunea interioar  a generatorului;                                                              (6p) 
c) Intensitatea curentului electric de scurtcircuit.                                                (6p) 
 

2. O bucat  de plumb de 5 kg, aflat  la temperatura de 120°C i cu c ldura specific  de 125,4 J/kg K 
se introduce în ap  la temperatura de 15°C. S  se calculeze masa apei în care s-a introdus bucata de plumb, 
tiind c  temperatura de echilibru este de 40°C. (cap = 4180 J/kg K).                                                                            

(25p) 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar-                                                 
între online i tradi ional 

Prof. înv. pre colar Verive  Vasilica – Alexandra 

 
 

În materie de evaluare, singura important  este reflexia i experien a dasc lului; el singur tie dac  
un instrument sau altul de evaluare îi convine. Charles Tagliante 

Via a colii st  sub semnul valorii i valoriz rii. Nimic din ceea ce se petrece în acest spa iu nu scap  
exerci iului axiologic, de atribuire a unor valori. Evaluarea reprezint  un moment esen ial al ,,lan ului” 
didactic. În perimetrul institu iei pre colare i colare, profesorul care pred  bine trebuie s  se asigure c  
tie s  i evalueze profesionist. ,,Evaluarea  trebuie s  se fac  în folosul copiilor.” (M. Manolescu, 2013, p. 

22)  

Autorul A. J. Nikito (2001), relata faptul c : în context educa ional,  evaluarea,  în sensul s u cel mai 
larg, se refer  la procesul de colectare, prelucrare i interpretare a informa iilor  necesare pentru a lua decizii 
despre elevi, curriculum, programe educa ionale etc. Iar potrivit lui I. T. Radu (1981), evaluarea este 
,,procesul menit s  m soare i s  aprecieze evaluarea rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a 
acestuia, eficacitatea resurselor, a condi iilor i a opera iilor folosite în desf urarea activit ii, prin 
compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea lu rii deciziilor privind ameliorarea activit ii 
în etapele urm toare”.  

Evaluarea colar  este procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  informa ii utile, 
permi ând luarea unor decizii ulterioare. Actul evalu rii presupune trei momente relativ distincte: 
m surarea, aprecierea rezultatelor colare i adoptarea m surilor ameliorative. 

Metodele de evaluare pot fi tradi ionale i complementare. Metodele tradi ionale sunt probele orale, 
scrise i practice. Metodele complementare de evaluare sunt: portofoliu,  proiectul, investiga ia,  observarea 
sistematic  a comportamentului elevului,  autoevaluarea.  

Proba oral  const  în realizarea unei conversa ii prin care profesorul urm re te identificarea cantit ii 
i calit ii instruc iei.  Prin aceast  form  a evalu rii se realizeaz  o comunicare deplin  între profesor i 

clasa de elevi, iar feedback-ul este mult mai rapid. 

În ceea ce prive te proba scris , aceasta apeleaz  la anumite suporturi scrise,  concretizate în lucr ri 
de control sau teze. Prin intermediul acestei evalu ri, profesorul are posibilitatea de a verifica un num r 
relativ mai mare de elevi într-un interval de timp determinant, cu toate acestea verificare a scris  implic  
un feedback mai slab. 

Dac  ne raport m la proba practic , aceasta se realizeaz  la o serie de discipline i vizeaz  
identificarea capacit ilor de aplicare practic  a cuno tin elor dobândite, a gradului de încorporarea unor 
priceperi i deprinderi, concretizate în activit i materiale.  

Dup  cum spuneam, în afar  de metodele de venit clasice vizând evaluarea, mai putem identifica o 
serie de metode noi, numite complementare. Acestea implic  faptul c  complementeaz  arsenalul 
instrumental tradi ional i se pot utiliza simultan în procesul evaluativ.  

Proiectul, constituie o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, cu subiect stabilit de 
profesor. Portofoliul reprezint  o colec ie din produse ale activit ii elevului, selectate de el însu i, 
structurate corespunz tor, acesta ofer  o imagine complet  a progresului înregistrat de elevi de-a lungul 
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intervalului de timp pentru care a fost proiectat. Investiga ia este o metod  de evaluare în care elevul este 
pus în situa ia de a c uta o solu ie la exigen e i complexit i diferite. Acesta trebuie s  fac  dovada 
în elegerii cerin elor temei, a solu iei adoptate.  

Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului const  în înregistrarea unor date 
relevante de c tre profesori cu privire la achizi iile sau reac iile elevului care nu se pot m sura prin alte 
metode de evaluare. Reamintim aici de fi a de evaluare, lista de control i scara de clasificare. 
Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale în procesul 
autoevalu rii. Cu alte cuvinte situa ia în care copiii realizeaz  m sur ri/ aprecieri/ decizii în leg tur  cu 
propriile lor rezultate.  Chiar din perioada gr dini ei,  copiii pot fi antrena i de c tre profesori în ac iuni de 
determinare a valorii produselor pe care le realizeaz . 

În situa ia în care elevii au acces la înv area online se pot folosi urm toarele metode i instrumente 
de evaluare: evaluare oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, proiecte, portofolii etc. Fi ele 
de lucru pot fi postate de c tre profesor pe platform  pe care ace tia lucreaz  (Google Classroom), copiii 
rezolvând-o i înc rcând-o la rândul lor pe platform . În ceea ce prive te testele de evaluare acestea pot fi 
create în Google forms sau cu ajutorul altor aplica ii, pe care elevii le rezolv   într-un un anumit interval de 
timp indicat de profesor,  în timpul orei de curs. De asemenea, portofoliile, proiectele se pot înc rca pe 
platform  putând fi individualizate sau realizate în grup.  

În înv mântul pre colar, în situa ia în care unii pre colari au acces par ial la înv area online, fie 
doi copii folosesc acela i dispozitiv, dar i datorit  faptului c  ace tia depind de p rin i, fi ele de lucru, 
link-urile c tre diverse aplica ii online (Kahoot, WordWall, Jigsaw) pot fi postate i în aplica ia WhatsApp. 
În cel mai r u caz, acolo unde e pre colarii nu au acces deloc la înv area online, fi ele de lucru, materiale 
de pe care s-a lucrat se pot printa i trimite pre colarilor prin po t  acas , vorbim aici de acele pachete 
educa ionale. 

 Dat fiind c  societatea în care tr im se afl  într-o continu  schimbare i dezvoltare este necesar  i 
evolu ia sistemului de înv mânt. Astfel, metodele tradi ionale de evaluare nu trebuie înlocuite i 
perfec ionate, adaptate la educa ia digital  (online). 
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Scoala online – o provocare pentru to i 

Veronica Voicu,                                                                        
coala Primara Virsi, jud. ALBA 

 
 

La un an de la închiderea colilor i digitalizarea for at  a colii române ti, ne d m seama c  cea mai 
mare provocare a înv rii online nu sunt uneltele, ci reconectarea cu ni te elevi care nu mai sunt constrân i 
i controla i de cadrul rigid al colii, în elegerea nevoilor i dinamicii lumii în care tr im, redefinirea rolului 

profesorilor din oameni care predau i evalueaz  dup  un scenariu predefinit în oameni care se conecteaz  
cu elevii, le în eleg nevoile i le faciliteaz  înv area autentic .  

Cadrele didactice din România sunt acum provoca e s  se adapteze rapid i s  transmit  un mesaj 
important elevilor: înv area continu  dincolo de coal  i cu instrumente online accesibile tuturor i mult  
determinare, putem face progrese împreun  i, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii s  înve e i s  
lucreze independent. 

Scoala online-devine astfel o oportunitate nea teptat  de conectare a trio-ului profesor- p rinte – elev, 
de reflec ie asupra a ce este înv area, În fa  noului context, prima reac ie a sistemului educa ional 
românesc este s  continue iner ia, s  aplice acela i modus operandi al colii tradi ionale în mediul online. 
Provoc rile sunt îns  multiple: în timp ce solu ii tehnice se g sesc din plin, în lipsa regulilor i metodelor 
de coerci ie din coli, elevii nu sunt motiva i s  participe în mod activ, s  colaboreze în activitatea online 
sau s  ini ieze înv area pe cont propriu.   

coal  româneasc  culege acum ce a cultivat zeci de ani: educa ia prin autoritate, control, recompense 
i pedepse. i în lipsa lor, lipsa înv rii. De i tendin a profesorilor a fost s  se organizeze i continue ritmul 

înv rii oflline (unii chiar f când exces de zel prin cerin e absurde i teme în exces), chiar i în lipsa unei 
obligativitati din partea Ministerului, ei se lovesc de lipsa de r spuns i motiva ie a elevilor, ceea ce na te 
de multe ori frustare, debusolare i uneori chiar culpabilizare pentru profesori. P rin ii, la rândul lor, tr iesc 
în izolare povara i absurdul temelor excesive, deconectarea sistemului de educa ie de la interesele elevilor 
care prefer  orice alt  activitate decât s  contribuie la coal  online. 

Probabil una dintre cele mai mari oportunit i din aceast  perioada este conectarea profesor – p rinte, 
profesor- elev i implicit al trio-ului. În lipsa obligativit ii de a urma programa colar , profesorii au ans  
de a se conecta cu elevii i p rin îi lor, de a în elege nevoile i perspectivele lor i de a crea leg tura uman  
atât de necesar  în procesul de înv are ulterior.  

Dac  înainte de carantin , activitatea colar , birocra ia i iner ia duceau în plan secund conectarea 
dintre profesori – elevi – p rin i, în lipsa acestora, reîntâlnirea dintre ei este esen ial  pentru redefinirea 
dinamicii educa ionale în viitor. Aceast  metod  de a preda   online este bun  doar în ideea de a men ine 
leg tura cu elevii i de a încerca o consolidare a materiei predate în aceast  perioad  în care coala este 
închis . 

Una din lec iile cu care plec m din aceast  perioad  este c  înv area nu (mai) înseamn  predare- 
evaluare. Înv area autentic  nu depinde de curricula, de absen e i de note, ci de motiva ia intrinsec , de 
conectarea cu profesorul sau la un grup, de sentimentul de contribu ie i apreciere. Înv area se construie te 
pe curiozitatea nativ  a oamenilor i pe nevoia de a se sim i utili i aprecia i. Libertatea acestei perioade ne 
da posibilitatea de a regândi ce este înv area i de a testa noi moduri de a inspir  i încuraja înv area 
autentic . Pornind chiar de interesele elevului, ale profesorului sau din inspira i din realitatea cotidian . 
Prin implicarea activ  a elevului în ceea ce vrea (nu ceea ce  trebuie) s  înve e. 
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Educa ia în izolare aduce în prim plan rolul profesorului: ce este un profesor care nu mai are obliga ia 
de a preda i de a evalua? Care este rolul lui? Cu siguran  a fost o îngustime din partea sistemului de a 
gândi rolul profesorului atât de limitativ. În contextul actual ne d m seama c  profesorul ar trebuie s  fie în 
primul rând un partener de dialog cu elevul, un reper emo ional, un liant între elev i înv are, apoi un 
facilitator al procesului i nu în ultimul rând un lider care nu doar inspir  înv are ci i conecteaz  
comunit i.  

coal  online în perioada izol rii este un moment de reflec ie i reformare pentru educa ia 
româneasc . Digitalizarea for at  aduce în prim plan o serie de provoc ri care nu in neap rat de partea 
tehnologic , îns  care sunt accentuate i eviden iate de aceast : în lipsa cadrului rigid al colii, al metodele 
de control i monitorizare strict , în elegem deconectarea elevilor de coal , lipsa interesului i autonomiei 
în înv are. 

Profesorii i p rin i v d pentru prima oar  atât de clar la ce (nu) îi ajut  coal  pe elevi, pentru ce 
viitor îi preg te te. Toate aceste aspecte se resimt mai târziu în pia  muncii, unde tinerii intr  demotiva i, 
f r  o structur , un plan, ni te obiective, ci din iner ie. Con tientizarea problemelor, reflec ia asupra 
oportunit ilor sunt primii pa i spre ac iune, spre regândirea unui sistem de înv mânt în plin  c dere.  

Refacerea acestuia va fi premisa spre o pia  a muncii mai dezvoltat , mai performan , mai eficiente 
i spre o economie mai puternic .  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

Evaluând al turi de p rin i – evaluarea online 

Prof. înv. pre colar Vesa Adina                                                           
G. P. P. Nr. 1 tei 

 
Evaluarea reprezint  pentru mul i dintre noi un stres în plus i necesitatea de a ne preg ti temeinic 

pentru a trece examenele sau pentru a dobândi deprinderile care urmeaz  a fi evaluate. Tindem deseori s  
sim im o presiune pentru a avea ni te rezultate pe m sura a tept rilor. Uneori aceste a tept ri sunt impuse 
de c tre cei din jur i sunt anse s  nu coincid  cu ceea ce noi putem face efectiv. A g si un echilibru i a 
avea a tept ri realiste pentru a preveni o mare dezam gire reprezint  un aspect de care ar fi bine s  inem 
cont cu to ii.  

Evaluarea în mediul pre colar nu pune presiune pe copil i nici nu îl for eaz  s  treac  prin experien e 
de evaluare complex  i con tient . Pentru ei este simplu. Nu sunt con tien i c  sunt evalua i i a adar se 
comport  natural i competen ele lor sunt evaluate strict pe ceea ce tiu s  aplice în activit ile lor uzuale.  

Pentru cei mici, evaluarea nu cap t  o form  de speriat, în condi iile în care copiii nici nu tiu c  sunt 
evalua i i evaluarea înc  se poate îmbina foarte bine cu jocul. Nu trebuie s  copieze de la colegul i nici s  
înve e suplimentar. La vârstele mici, acestea ne ajut  s  ne d m seama dac  acel copil se dezvolt  normal 
din punct de vedere cognitiv, afectiv, rela ional i inclusiv motor, în concordan  cu ceilal i copii de vârsta 
lui.  

Evaluarea se axeaz  pe implicare în activit i concrete i care s  implice copilul s  fie atent i curios 
s  finalizeze ceea ce are de f cut. Transpunere activit ii de evaluare în mediul online datorit  contextului 
pandemic a reprezentat o provocare pentru multe cadre didactice.  

Necesitatea de a implica 100% p rin ii în activit ile de înv are a adus atât plusuri cât i minusuri 
pentru continuarea procesului de instruire i în mediul de acas . Lipsa disponibilit ii fizice a p rin ilor, 
lipsa materialelor i a dot rii tehnice au fost câteva dintre aspectele care au îngreunat procesul de evaluare, 
dar i cel de predare-înv are.  

În acest context, cadrele didactice au fost nevoite s  improvizeze i s  creeze resurse i s  le ofere 
p rin ilor variante de a lucra cu copiii lor atât sincron cât i asincron, i folosind aplica ii diverse, în 
conformitate cu nivelul de preg tire digital  al fiec ruia.  

Creativitatea a fost un pilon vital astfel încât am v zut exemple de cadre didactice care au început s  
fac  filmule e pe teme diferite înregistrându-se în casele lor, altele au dus materiale din cas  în cas  iar 
altele au inut activit i online diminea a i dup  masa, pentru ca fiecare copil s  beneficieze de educa ie, 
indiferent de programul de munc  al p rin ilor. Evaluarea se realiza prin poze ale muncii lor, prin 
videoclipuri, prin înregistr ri i filmule e cu copiii în diferite contexte care trebuiau evaluate. Nu este o 
munc  u oar  i nici pe departe nu i-a g sit înc  un cadru optim de a func iona pe viitor dar este perfectibil 
i putem continua s  depunem eforturi pentru a-l îmbun t i.  

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
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dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Tom a, 2005) 

Valen e formative ale metodelor i tehnicilor moderne de evaluare sunt: 

 stimularea activismului elevilor; 
 accentuarea valen elor opera ionale ale diverselor categorii de cuno tin e; 
 eviden ierea, cu mai mult  acurate e, a progresului în înv are al elevilor i, în func ie de acesta, 

facilitarea regl rii/autoregl rii activit ii de înv are; 
 formarea i dezvoltarea unor competen e func ionale, de tipul abilit ilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare i utilizare în practic  a cuno tin elor; 
 formarea i dezvoltarea capacit ilor de investigare a realit ii; 
 formarea i dezvoltarea capacit ii de cooperare, a spiritului de echip ; 
 dezvoltarea creativit ii; 
 dezvoltarea gândirii critice, creative i laterale; 
 dezvoltarea capacit ii de autoorganizare i autocontrol; 
 dezvoltarea capacit ilor de interevaluare i autoevaluare; 
 formarea i dezvoltarea capacit ii reflective i a competen elor metacognitive; 
 cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
 dezvoltarea motiva iei pentru înv are i formarea unui stil de înv are eficient etc.( Revista 

nv mântul Pre colar 3-4/2008) 
 
A adar, prin intermediul acestor metode i tehnici de evaluare a rezultatelor, pre colarii reu esc cu 

timpul s  î i dea seama de ceea de stiu s  fac , s  descopere ce au lucrat bine, corect, ce au înv at noi au, 
dar i unde anume ar trebui s  mai munceasc  pentru a se descurca mai bine. De asemenea, p rin ii 
pre colarilor vor putea afla rezultatele evalu rii prin întâlniri periodice, prin scrisori tematice, prin 
intermediul copiilor care vor duce acas  desene, fi e, felicit ri, tablouri confec ionate de ei, crescând astfel 
preocuparea acestora pentru activitatea educativ  i con inutul informa ional oferit de educatori i atr gând 
sprijinul lor ca parteneri în educa ie.  

În concluzie, prin intermediul evalu rii, profesorul pentru înv mântul pre colar î i îndepline te 
scopul de a reu i s  preg teasc  fiecare copil, în m sura posbillit ii lui, pentru a se integra în coal  f r  
prea mari dificult i i oferind cadrelor didactice datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe 
diferite trepte. Reu ind s  bif m fiecare pas al evalu rii eficiente i respectând cerin ele pe care aceasta le 
impune, reu im s  moderniz m procesul de înv mânt, s  integr m evaluarea i în mediul online, cu 
ajutorul p rin ilor, dar i de a cre te semnificativ rolul pe care educa ia o are în formarea personalit ii 
copiilor no tri. 

 
 
Bibliografie:  
 
1. Revista nv mântul Pre colar 3-4/2008; 
2. Tomsa, Gheorghe (coordonator), Psihopedagogie pre colar  i colar , Bucure ti, 2005 
 

  

899



 

 

EVALUAREA ÎN MEDIUL ON LINE 

 

Prof. înv. pre colar: Negriu Georgiana                                                     
Prof. înv. pre colar: Veszele Gianina Larisa                                                

Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi”  Biled                                                    
Structura: Gr dini a  P. P. Biled 

 

 

Educa ia online reprezint  o modalitate nou  de a privi procesul de înv are, în care elementele de 
fond r mân acelea i, doar mijlocul de schimb i însu ire a cuno tin elor se modific . coala online...cine s-
ar fi gândit acum un an c  vom fi nevoi i s  ne desf ur m activitatea de predare exclusiv online? Cu 
siguran  nu mul i dintre noi, chiar dac  tehnologia a fost folosit  i integrat  din ce în ce mai mult în actul 
de predare. i dac  la predarea, transmiterea cuno tin elor st m bine, am prins repede, ne- am perfec ionat, 
cum s  facem o evaluare eficient  este o adev rat  provocare. 

coala noastr  folose te în perioada coala online platforma Google Classroom. 
 
Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, 

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

 
Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 

educa ional trebuie s  asigure cele 3C- caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet  i 
corect . 

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

 
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 

care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite.  

 
La prima prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, 

precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia 
online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul 
rela ionar.  

 
Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 

mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru 
coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 

(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel).  
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Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament.  

 
În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 

astfel:  
 analizarea lecturii critice a programelor  
 analizarea competen elor  
 crearea de specifica ii asociind niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare metode  
 instrumente  
 tipuri de itemi - sarcinile de evaluare. 

 
Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 

i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 
evaluare este i un act de înv are. 

Avantajele sistemului de evaluare online Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor 
faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i 
performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat. Aceste sisteme ajut  la: 

 Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor  

 Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri 

 Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur  

 Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  

 Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane 

 Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

 Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  

 Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp  

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

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Bibliografie: 
 

1. elearningindustry.com/qualitative-elearning-assessment-methods-track-online-learners-progress 
2. leocontent.acu.edu.au/file/22207b30-7a02-4e71-8948-7ed523bef6fd/3/html/ddv_3_60.html 
3. www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning 
4. Stoica A., 2000, Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma 
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Evaluarea în Step by Step,                                                               
pluralism în educa ia româneasc  

 

Profesor înv mânt primar VICA  DANIELA ELENA                                    
coala Gimnazial  nr. 20, Timi oara 

 

Evaluarea este o problem  veche a pedagogiei, cu implica ii majore atât pe plan subiectiv cât i 
obiectiv. (Cre u, E., (1999)) Mult timp ea a avut o evolu ie incontrolabil  datorit  numeroaselor forme 
de practicare, f r  instrumente de evaluare. Toate au dus la evaluarea eronat  cu efecte negative pe plan 
moral. 

Fiind o activitate complex , în acela i timp ampl  i profund , evaluarea este dificil  de definit, 
conceptualizat, atât în societate cât mai ales în educa ie, unde, în mod tradi ional, s-a recurs la “delimitarea” 
ei relativ  printr-o alteritate empiric  (evaluarea = opera ie constatativ ).  

De fapt ea este o opera ie complex  i presupune, la rândul ei, o serie de sub-opera ii specifice. 
Evaluarea în educa ie urmeaz  îndeaproape procesul dezvolt rii sociale, diversificându- i atât 

func iile i rolurile, cât i valorile la care se raporteaz  în emiterea unor judec i de valoare. Cu toate c  
evaluarea educa ional  prezint  un specific determinat de domeniul în care ac ioneaz , ea r mâne în esen , 
o activitate social-uman . 

În înv mântul românesc s-a vorbit mult timp despre necesitatea centr rii acestuia pe competen e. 
Sistemele educa ionale alternative  care coexist  în spa iul educa ional românesc  utilizeaz  pentru evaluare 
observa ii realizate în baza unor competen e care se cer realizate pe parcursul anului colar. Ele sunt 
preocupate nu de cât tie elevul, ci de ce tie s  fac , cum aplic  tiin a, ce comportamente noi a înv at. 
Presta ia elevului, performan a acestuia i competen a lui sunt considerate ca reprezent ri de profunzime 
ale evalu rii educa ionale. 

Evaluarea autentic  este o form  de evaluare care are loc continuu, în contextul unui mediu 
propice înv rii i dezvolt rii copilului. Ea reflect  experien ele  adev rate i demne de re inut din 
procesul înv rii, care pot fi documentate prin observa ii, întâmpl ri consemnate, jurnale, caiete de 
observa ie, mostre de lucru propriu-zise, edin e, fi e ale elevilor, rezultatele, în îndeplinirea unor sarcini 
i alte metode. Evaluarea autentic  e folositoare elevilor i se desf oar  in paralel cu procesul înv rii, 

fiind o condi ie primordial  a dezvolt rii elevului.  
Existen a alternativelor educa ionale asigur  deci pluralismul adev rat al unui sistem de înv mânt 

i realizarea libert ii de alegere — unul din drepturile fundamentale ale omului pentru p rin i. 
Alternativa educa ional , care este practicat  în ara noastr , sub egida Centrului Step By Step pentru 

Educa ie i Dezvoltare Profesional . Centrul i-a început activitatea în 1994, cu sprijinul unor speciali ti 
din SUA. Se porne te de la o bun  cunoa tere a copiilor, urm rindu-se valorizarea însu irilor pozitive ale 
fiec ruia, în special a ini iativei, a intereselor de cunoa tere, a nevoilor de activitate i comunicare. 
Înv area este organizat  interdisciplinar, pe centre de activitate i  se desf oar  în bun  m sur  sub 
form  de joc, respectându-se op iunile i ritmurile de lucru personale. Se pune accentul pe rela iile dintre 
copii, pe leg tura afectiv  copil-educator i pe implicarea p rin ilor în organizarea activit ilor. 

În Step by Step evaluarea reprezint  descrierea achizi iilor realizate de copil în mod continuu i 
a capacit ilor sale de a opera cu acestea. Evaluarea vizeaz   surprinderea  dezvolt rii  unui anumit copil 
în  toate aspectele personalit ii sale, considerate ca fiind supuse influen ei educa iei, a procesului i nu 
a produsului. 

Evaluarea este permanent  i se desf oar  în mai multe moduri: la centrul de activitate unde 
cadrele didactice discut  împreun  cu grupul de copii c ile diferite în care au lucrat i corectitudinea 
solu iilor; pe Scaunul autorului unde fiecare copil prezint  tema efectuat  de el sau de grupul din care face 
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parte, prezentarea fiind urmat  de analiza i comentariile colegilor. Acest exerci iu îi formeaz  pe copii în 
direc ia în elegerii ra ionamentului i judec rii rezultatului muncii colegilor pe care îl va compara. 

Expunerea lucr rilor în clas , examinarea i comentarea lor împreun  cu ceilal i copii din clas , sunt 
alte modalit i de evaluare în clasa Step by Step, al turi de portofoliul sau mapa în care sunt adunate 
lucr rile realizate i care poate fi prezentat p rin ilor, ce au astfel posibilitatea de a urm ri evolu ia 
copilului lor, sau altor persoane autorizate. Tot în cadrul evalu rii se înscrie i coresponden a pentru 
p rin i care cuprinde o sintez  a ceea ce i-au propus cadrele didactice s  predea, ceea ce a înv at elevul, 
în ce direc ii are success, u urin a în rezolvare i care sunt aspectele în care necesit  înc  ajutor de la p rin i. 
Aceste consemn ri sunt trimise s pt mânal sau lunar în func ie de ritmul stabilit de comun acord cu 
p rin ii.  

În Step by Step nu exist  o norm  prestabilit  cu care este m surat   evolu ia elevului. Este supus 
aten iei înv torului în special procesul de înv are, apoi produsul. 

Caietele de evaluare inventariaz   competen ele  achizi ionate  de copil  i  descrie, atunci când este 
cazul, specificul individual al nivelului de achizi ii. Ele sunt instrumente de evaluare care înlocuiesc 
tradi ionalul catalog. Pân  în anul colar 1998- 1999 Caietele de evaluare s-au erijat în instrumente de 
evaluare strict specifice alternativei despre care vorbim. Din anul amintit el a devenit instrument de 
evaluare i pentru celelalte clase din ciclul primar, chiar pentru cele tradi ionale. 

Autoevaluarea de c tre elev e un aspect important al procesului general al evalu rii. Ea permite 
elevului s - i aprecieze propriul progres, s  devin  con tient de procesul i produsul înv rii i s  î i 
asume responsabilitatea lui. Caietele de observa ie, jurnalele, listele de verificare, inventarierile, opiniile 
scrise ale elevului pe marginea muncii sale, toate indic  progresul s u. Copiii devin mai implica i în 
procesul înv rii când înv torul îi ajut  s - i stabileasc  obiective personale sau s - i evalueze propriul 
progres.  

Copiii doresc s  tie ce a teapt  de la ei înv torii i p rin ii, cum sunt evalua i i cum se percepe 
progresul lor. Când sunt încuraja i s - i  stabileasc   propriile obiective, copiii î i  orienteaz  ei  în i i  
procesul înv rii.  

Cadrele didactice pot încuraja acest proces, modelând limbajul copiilor, ajutându-i s - i fixeze 
obiectivele i s  lupte pentru îndeplinirea lor. 

Pentru a asigura succesul modelului Step by Step pentru înv mântul primar,  e crucial  folosirea 
acestor metode de evaluare, ca garan ie a faptului c  predarea i evaluarea sunt complementare i c  sunt 
folosite procedee potrivite gradului de dezvoltare a copilului. 
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Evaluarea în învatamantul prescolar 

Prof. Vieru Maria, 
Gradinita Voinicel, Chitila 

 
 
 
Evaluarea este o component  esen iala a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-predare-

evaluare, având ca scop cunoa terea efectelor activit ii desf urate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colect rii, organiz rii i interpret rii rezultatelor ob inute prin intermediul instrumentelor de evaluare. 
Totodat , evaluarea trebuie s  fie coerent  cu noile stiluri i metode de predare - înv are i s  fie gândit  
ca un instrument pentru îmbun t irea activit ii, nu ca o „prob " a ceea ce tiu sau nu tiu elevii la un 
moment dat. Organizarea unei activit i interesante, în care elevii ( i profesorii) se simt bine în timpul 
înv rii nu este un scop în sine. 

De asemenea rolul ei este s  depisteze limitele înv rii, gre eli, lacune, nivel prea sc zut de 
cuno tin e, dificult i în interpretarea i aplicarea cuno tin elor, pentru dep irea acestora i realizarea 
progresului colar. 

Prin procesul de evaluare ne pronun m asupra st rii unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informa iilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în
raport cu o anumit  norm  la care ne raport m. Schimb rile complexe în ceea ce prive te utilizarea unor 
strategii moderne ale înv rii presupun i metode de evaluare adecvate. 

În evaluarea educa ional  actual , aflat  mereu în c utare de noi modalit i specifice ameliorative, 
scalele numerice de notare intrate în tradi ie nu mai sunt de mult  vreme singura tehnic  studiat  de 
docimologia contemporan . Astfel s-au impus aten iei teoreticienilor, dar i practicienilor educa iei i alte 
criterii tehnice evaluative. Tendin a actual  în evaluarea contemporan  este aceea încuraj rii studiului i 
aplic rii tehnicilor de apreciere criterial , de progres, de proces(formativ ) sau pe obiective mai largi i 
flexibile. Docimologia modern  i-a conceput, apropiat i introdus, deja în uzul curent o serie de categorii 
conceptuale opera ionale specifice, dintre care: elemente de competen , standarde de performan , 
indicatori de performan , capacit i i subcapacit i, discriptori de performan , probe (sarcini) , subiecte, 
bareme de corectare, certificarea evaluativ , raporturi de evaluare,calificative evaluative etc. 

Privind spre înv mântului pre colar i educa ia timpurie, curriculum permite implicarea p rin ilor 
în calitate de co-responsabili, presupunând: 

 identificarea experien ei i bunelor practici 
 schimbul de experien  
 abord ri pedagogice care s  dezvolte creativitatea copiilor de la o vârst  cât mai timpurie 
 înv area timpurie a limbilor str ine 
 consolidarea autonomiei i atractivit ii sistemelor de educa ie, prin accentuarea rela iei cu 

comunitatea 
 proiectarea, dezvoltarea i punerea în aplicare a celor mai performante instrumente care s  

contribuie la procesul de formare în orice context 
 proiectarea i punerea în aplicare a unor instrumente care s  sprijine familia în procesul de 

autoinstruire. 
Evaluarea trebuie s  fie coerent  cu noile stiluri i metode de predare - înv are i s  fie gândit  ca un 

instrument pentru îmbun t irea activit ii, nu ca o „prob " a ceea ce tiu sau nu tiu elevii la un moment 
dat. Organizarea unei activit i interesante, în care elevii ( i profesorii) se simt bine în timpul înv rii nu 
este un scop în sine. Trebuie s  înregistr m mereu progresele pe care le fac elevii în procesul de înv are. 
De aceea, evaluarea este menit  s  ne sprijine pentru a îmbun t i înv area, nu s  probeze c  elevii au 
înv at ceva anume ( i cât anume) ca i informa ie. 
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Tehnicile evaluarii active i interactive urm reste: 
-s -i angajeze pe copii s - i caute singuri informa ia de care au nevoie; 
-s -i înve e s - i pun  probleme, s  g seasc  singuri solu ii; 
-s  dezvolte disponibilitatea lor spre dialog; 
-s -i con tientieze de rolul lor activ în orice demers, unde ei pot avea idei, solu ii; 
-s -i determine s  se autoevalueze i s -i evalueze pe colegii lor; 
-s  le stârneasc  interesul, spiritul de competi ie; 
-s  lucreze în cooperare. 
 
Într-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor 

noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la 
disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le 
folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

 
Bibliografie: 
 
 Cojocariu,V., , 2006, Secrete metodice în didactica pre colar , vol. 2, Editura C.C.D., Bac u. 
 Cerghit, Ioan ,,,Metode de înv mânt’’, Ia i, Editura Polirom, 2006; 
 Curriculum prescolar 
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EVALUAREA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR                                   
INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

PROPUNATOR - educ. VILAU CAMELIA MARIA 
 
 

EVALUAREA - reprezintaun element essential, indispensabil in educarea copiilor, ea fiind unul 
dintre ,,pionii‘’educarii acestora alaturi de PREDARE SI INVATARE. Pentru o reusita in invatamantun 
cadru didactic trebuie sa sties a parcurga intreg procesul educative.                                                                          

Perioada pe care noi o traversam reprezinta atat pentru profesori, cat si pentru elevisi parinti mai mult 
decat o provocare. Tot ceea ce inseamna process de predare-invatare-evaluare a devenit in atentia noastra 
sub o alta denumire ,aceea de proces educational la distanta.                                                                       

Prin intermediul platformelor si aplicatiilor utilizate in activitatea online elevii pot fi evaluati sincrom 
sau asincrom. Instrumentele de evaluare asincrone avantajeaza elevii introvertiti sau nesiguri pe 
cunostintele lor. In termenul pe care il ofera profesorul ei pot pune intrebari sau redacta temele. Ca exemplu 
putem aminti aici platform Google, CLASSRROM unde elevul primeste temele, fisele de lucru chestionare 
si se poate trimite feedback.                                                                                                                            

Daca ne referim la o evaluare sincrom,putem aminti platforma Google Meet, Zoom unde se poate 
initia un dialog intre educator sic el educat, Google Docs, Facebook, Whatsaps, platforme folosite pentru 
dezbaterea unei teme. 

In invatamantul prescolar nu este permisa testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note.Prin 
noul curriculum educatoarea recurge la ideea incurajarii si dezvoltarii imaginii de sine, a increderii in fortele 
proprii ale copiilor. In aceasta perioada educatoarea propune jocuri online, fie ele jocuri distractive,de masa, 
logico-matematice sau jocuri didactice, poate prezenta filmulete educative, povesti, cantecele,etc…                          

In invatamantul traditional actul de evaluare consta in masurarea si aprecierea cunostintelor dobandite 
de copii in cadrul actului educational. 

Evaluarea mai are rolul de a urmari aspectele formative ale muncii educatoarei,ea fiind o actiune 
complexa care presupune realizarea mai multor operatii inteprinse de cadrul didactic.                                                

In gradinita intalnim numeroase metode de evaluare. Acestea sunt impartite in doua categori-metode 
traditionale si metode moderne. Ca metode traditionale putem enumera probele orale,practice,iar ca metode 
modern amintim observatia,metoda portofoliului, palariile ganditoare, metoda R.A.I. etc. 

Principalele forme de activitati folosite in procesul evaluarii prescolarului sunt-evaluarea educarii 
comunicarii orale,si evaluarea educarii comunicarii scrise. Cele mai adecvate modalitati de evaluare a 
copilului prescolar sunt feedbackul verbal [lauda, incurajarea]. 

In cadrul probelor de evaluare orale chiar daca prescolariinu primesc o fisa de evaluare propriu-zisa  
aceasta trebuie sa existe in dosarul educatoarei. Prin  folosirea dibace a formelor de evaluare se creeaza o 
relatie trainica intre evaluator si evaluat, o relatie care poate aduce satisfactii deopotriva educatoarei si 
educabilului. 

Deciziile pe care educatoarea le ia in urma evaluarii vor fi in functie de reusita raspunsurilor 
prescolarilor. 
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In concluzie, procesul evaluarii poate fi complex atat in mod traditional cat si online si din aceasta 
cauza profesorul/educatorul trebuie sa fie pregatit atat material cat si profesional deoarece cel educat 
depinde de educator in totalitate. 

Cadrul didactic trebuie sa fie pregatit pentru a se adapta la schimbari voite sau  nevoite  din 
invatamantul romanesc. 
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METODE I INSTRUMENTE UTILIZATE 
PENTRU  EVALUAREA ONLINE 

Vîlcea Maria Adriana 
coala Gimnazial  Glodeanu S rat, Structura Pitulicea, Jud. Buz u 

 
 
 
Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea colilor i a impus coala online ca solu ie. Astfel s-a 

sigurat continuarea procesului educa ional prin intermediul diverselor instrumente informatice de 
comunicare la distan .  Dar am constatat c  aceasta este o provocare atât pentru copii i parinti, cât i 
pentru profesori. 

 
Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning, cre te 

eficien a procesului de predare-înva are-evaluare. Platformele de înv are online, sprijin  procesul de 
înv are individual  i permit utilizatorilor s  acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de 
dezbatere pe teme diverse. Prin platformele i aplica iile folosite de cadrele didactice, pe lâng  predare i 
înv are, evaluarea reprezint  o parte important  a actului educativ, astfel încât profesorul înlocuie te foaia 
de hârtie cu un document electronic. 

 
În coala online se pot utiliza urm toarele aplica ii i platforme  pentru a facilita procesul evaluare: 
- EDPUZZLE – este o platform  accesibil  care promoveaz  interac iunea elevilor cu con inutul de 

înv are sub forma unui videoclip pres rat cu întreb ri create special pentru acel con inut video. Se pot 
folosi con inuturi video din mai multe surse: platforme consacrate, crea ii ale altor profesori. Toate aceste 
materiale pot fi editate. Putem ad uga voce  peste film dar i întreb ri pe parcursul acestuia. Astfel, avem 
posibilitatea de a verifica în elegerea con inuturilor prezentate i a evalua cuno tin ele elevilor. Se poate 
utiliza aceast  platform  la orele de limba român (prezentarea unor pove ti), geografie, istorie, tiin e ale 
naturii, educa ie civic . 

JOCUL este o metod  interactiv  eficient  în procesul de evaluare, iar în înv mântul la distan  este 
mai accesibil, u or de organizat i eficient, exist  jocuri deja special concepute pentru multe subiecte care 
sunt predate la coal  pe diferite platforme. 

• QUIZIZZ este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor av are amuzante, 
tabele, teme, muzic . În aceast  aplica ie se pot folosi imagini i text pentru identificarea cu u urin  a 
r spunsurilor. Aceast  aplica ie necesit  ca utilizatorii s  posede un cont de logare, ce se poate realiza cu 
foarte mare u urin .Deoarece este sub form  de joc interactiv i  poate fi utilizat în mod sincron de mai 
multe persoane, elevii particip  cu interes. Pentru rezolvarea corect  se acord  un punctaj, profesorul putând 
evalua cuno tin ele pe care elevii le-au acumulat. 

• GOOGLE FORMS permite conceperea unor formulare, unde pot fi incluse imagini i clipuri video 
ca material de reflec ie pentru elevi, iar întreb rile pot fi deschise sau închise, cu mai multe variante de 
r spuns, etc. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau 
nu.) Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un 
test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu.  

• WORDWALL este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori; jocurile educa ionale interactive în format digital  pot fi inserate 

în alte platforme de înv are sau, mai simplu, distribuite prin link.  
• Learningapps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 

etc.  
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• KAHOOT este o platform   gratuit  cu ajutorul careia se pot creea teste interactive. Este un 
instrument foarte bun pentru testarea cuno tin elor tuturor elevilor, în timp real, la curs. Se pot ad uga 
imagini, clip-uri video i diagrame întreb rilor pentru a face testul cât mai pl cut.  

Utilizarea unor instrumente digitale poate transforma testarea cuno tin elor într-o activitate 
distractiv  i interactiv , reducând anxietatea pe care mul i elevi o resimt atunci când aud cuvântul „test”. 
Aceste aplica ii sunt folositoare mai ales pentru recapitul ri sau înv area prin joc. 

O metod  de evaluare ce poate fi utilizat  cu succes, este ”Proiectul”. Aceasta reprezint  o metod  
complex  de evaluare ce ne poate da informa ii despre progresele pe care elevii le-au f cut pe o perioad  
îndelungat  de timp, de exemplu la sfâr itul unei unit i de înv are. Elevii sunt pu i în situa ia de a cerceta 
i analiza informa ii pe care le-au descoperit singuri. Elevii încarc  materialele pe Google Classrom pentru 

a fi evaluate. 
Predarea în mediul online este diferit , dar nu imposibil de realizat. Trebuie doar structurate 

informa iile ce se vor preda i selectate metode interactive de predare-înv are-evaluare pentru a men ine 
interesul elevilor situa i în fa a ecranelor. Totu i, evaluarea în online nu asigur  corectitudinea rezolv rii 
unui test, elevul avînd acas  o mul ime de ”tenta ii”: caietul de clas , accesul la internet, p rin ii, fra ii, 
diverse aplica ii.  

Elevii pot completa acela i r spuns la o aceea i întrebare, chiar dac  a fost setat  afi area aleatorie a 
întreb rilor, ceea ce duce la o evaluare subiectiv  în sistemul online. Oricât de atractive ar fi platformele de 
evaluare online, ele nu pot înlocui în totalitate multiplele ac iuni ale unui feedback al înv rii. 
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Func iile evalu rii 
 

Profesor înv mânt pre colar Vîlceanu Alexandra 
Gr dini a cu Program Prelungit "Constantin Brâncu i", Tg-Jiu 

 
Procesul de înv mânt este un proces de autoreglare, fluxul informa ional circulând în ambele 

sensuri, de la comand  spre execu ie i invers, de la execu ie spre comand . 
 
Importan a activit ii de evaluare devine din ce în ce mai accentuat  i recunoscut  în leg tur  cu 

reforma educa ional  întreprins  în momentul de fa . 
 
O evaluare real , eficienta, ajut  cadrul didactic s  aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele 

procesului de înv mânt, precum i progresul i dificult ile lui. 
 
Conceptul de evaluare, particularizat pe ciclul pre colar, p streaz  caracteristicile evalu rii unei 

activit i didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de înv mânt i de natura con inutului de 
evaluat. 

 
În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 

priceperilor i deprinderilor dobândite de pre colari în cadrul actului educa ional. 
 
În acela i timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în 

modalit ile de abordare a schimb rii, în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin 
procesul de înv mânt. 

 
În înv mântul pre colar, reforma început  din interior, omogen  în atitudini i scopuri, ffind 

necesar  schimb rii programelor de înv mânt din ultimii ani aplicate în mod creator de c tre educatoare, 
a adus un r spuns clar integr rii noastre în reforma înv mântului românesc. 

 
Evaluarea este o component  a strategiei de perfec ionare a procesului de înv mânt, al sistemului 

educa ional, al societ ii. 
 
Ea este punctual final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma 

comportamentelor dezirabile, proiectarea i executarea programului, m surarea rezultatelor, aprecierea lor. 
 
Evaluarea are func ii importante în procesul didactic: 
 
 de constatare (descriere, m surare) a rezultatelor ob inute de educa ie; 

 
 de clasificare, ierarhizare a acestora dup  performan ele lor ob inute;  
 de diagnoz , adic  de cunoa tere a factorilor ce au condus la aceste rezultate; 
 de prognoza (predic ie), de prefigurare a solu iilor de amelioare a rezultatelor, eliminare a lipsurilor 

i erorilor, reglarea i perfec ionarea activit ii. 
 
Din punct de vedere al educatoarei, func iile evalu rii vizeaz : 
 
 stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz ri con inutului, a alegerii strategice adecvate 

grupei sau indivizilor din grupa; 
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 descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru c  pe baza lor (cu întreaga grup , pe 
grupe mici sau individual); 

 
 anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific  eficient . Pentru pre colar, func iile 

specifice ale evalu rii sunt educative: 
 
 ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determina, s  le integreze în sisteme; 
 
 m reasc încrederea în for ele proprii ori s -i descurajeze comortamentele negative sau ineficiente; 

 
 sus in interesul pentru cunoa tere; 

 
 stimuleaz  i îi dirijeaz  înv area; 

 
 contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea trebuin ei de autoafirmare. 

 
Aceste func ii generale i specifice demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea 

didactic . 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

Prof. înv. primar Vilcu Florentina Corina 

 

Evaluarea, ca parte component  a procesului de înv mânt, contribuie la cre terea eficien ei 
activit ii din coal , la reglarea procesului de predare-înv are. Luând în considerare acest aspect, se 
impune ca procesul de evaluare s  fie organizat într-un mod riguros, s  tim ce evalu m, cum, cu ce 
instrumente i la ce ne  vor folosi rezultatele.. Evaluarea colar  trebuie s  fie dinamic , centrat  pe 
procesele mentale ale elevului, s  favorizeze reglarea i autoreglarea cunoa terii. 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unei perioade mari de timp de aceea nu poate acoperi în 
întregime con inutul studiat i nu permite reglarea i ameliorarea procesului de înv mânt în timp util. 

Ca urmare evaluarea nu trebuie în eleas  doar ca o ac iune de etap  care este aplicat  la sfâr it de 
semestru sau de an colar pentru a m sura cantitatea de cuno tin e acumulate de elevi. Cantitatea de 
cuno tin e nu mai conteaz  atât de mult, relevant  este calitatea cuno tin elor, poten ialitatea acestora de a 
genera noi cuno tin e i valori, capacitatea de operare i aplicare a cuno tin elor, dezvoltarea capacit ilor 
intelectuale, conduite i tr s turi de personalitate.  

Accentul trebuie s  se pun  pe evaluarea formativ  care acoper  întregul con inut, conform 
programei; permite înv torului identificarea neajunsurilor i remedierea lor la timp pentru a preveni 
insuccesul colar, ofer  posibilitatea de a schimba sau îmbun t i metodele de predare dac  metodele 
folosite nu i-au dovedit eficien a. colarul mic simte nevoia confirm rii rezultatului ob inut imediat dup  
realizarea unei sarcini, iar acest tip de evaluare este cel mai adecvat permi ând înv torului constatarea, 
diagnosticarea i ameliorarea din mers a procesului de înv are. 

Dac  se dore te o prognozare a modului în care elevul î i va continua traseul educa ional i cum va 
face fa  cerin elor unei trepte superioare de instruire se recurge la aplicarea de teste specifice evalu rii 
predictive .Testele de tip diagnostic depisteaz  lacunele prezente în cuno tin ele, priceperile i deprinderile 
elevilor precum i cauzele care au condus la situa ia respectiv , urmând ca înv torul s  stabileasc  
activit i remediale pentru corectarea acestor neajunsuri i activit i de dezvoltare pentru a valorifica 
aspectele pozitive depistate în urma aplic rii testelor. 

Proiectarea activit ii de evaluare  se realizeaz  în concordan  cu proiectarea procesului de predare-
înv are. În activitatea de evaluare obiectivele de referin  sunt transformate în descriptori de performan  
exprima i în termeni de realizare urmând ca ace tia s  fie utiliza i pentru aprecierea rezultatelor colare. 

Pentru determinarea rezultatelor colare înv torul are la dispozi ie diverse metode i instrumente de 
evaluare. Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia cadrul didactic „ofer  elevilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea 
unei diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit."Instrumentul de evaluare reprezint  un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul ia la cuno tin  sarcina de evaluare. El este cel „care 
pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul ini iat pentru a atinge scopul propus." 

În teoria i practica pedagogic  modern  se are în vedere responsabilizarea elevului ceea ce presupune 
dezvoltarea capacit ii de autoreflec ie, punerea în func iune a mecanismelor metacognitive: cunoa tere 
despre autocunoa tere. 

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

p.284) 
Conform criteriului istoric metodele de evaluare se clasific  în metode tradi ionale de evaluare i 

metode moderne de evaluare. 
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Metodele  tradi ionale cuprind probele orale, scrise i practice, iar cele moderne sau complementare 
cuprind observarea, autoevaluarea, investiga ia, proiectul i portofoliul.   

Observarea sistematic  a elevilor – poate fi f cut  pentru a evalua performan ele elevilor, dar în 
special comportamentele afectiv – atitudinale. Investiga ia – reprezint  o situa ie complicat  care nu are o 
rezolvare simpl . Proiectul – presupune o activitate mai ampl  decât investiga ia care începe în clas  prin 
definirea i în elegerea sarcinii, se continu  acas  pe o anumit  perioad  i se încheie tot în clas  prin 
prezentarea în fa a colegilor a rezultatelor ob inute sau a produsului realizat.  

Portofoliul – reprezint  o colec ie de informa ii despre progresul colar al unui elev, ob inut printr-o 
varietate de metode i tehnici de evaluare. Autoevaluarea – este realizat  prin întreb ri pe care i le pun 
elevii în condi ii necesare pentru formarea deprinderilor evaluative. 

O viziune global  corect  asupra competen elor elevilor se poate ob ine doar prin îmbinarea 
metodelor de evaluare tradi ionale cu cele moderne. 

Probele scrise con in un anumit num r de sarcini, itemi, în concordan  cu obiectivele opera ionale. 
Dup  gradul de obiectivitate oferit itemii se clasific  în: 
- itemi obiectivi:itemi pereche, itemi cu alegere dual , itemi cu alegere multipl ;   
- itemi semiobiectivi: itemi cu r spuns scurt, itemi de completare, întreb ri structurate 
- itemi subiectivi: situa ii problem , itemi de tip eseu; 
Ca atribuire a unei judec i de valoare, aprecierea colar  se poate realiza verbal sau prin folosirea 

unor simboluri. În activitatea la clas  am constatat c  aprecierile verbale îi motiveaz  pe elevii din ciclul 
primar i îi dinamizeaz  

De cele mai multe ori aprecierea este concretizat  prin notare. Sistemul cifric de notare a fost înlocuit 
la ciclul primar cu un sistem de notare cu calificative bazat pe descriptori de performan . Acest sistem de 
notare are atât avantaje cât i dezavantaje. Deoarece exist  doar patru trepte de notare nu se asigur  o notare 
suficient de nuan at  deci nu se face o ierarhizare riguroas  a elevilor ceea ce poate fi un lucru bun 
favorizând munca în echip .  

Modul de premiere la sfâr itul anului colar permite valorizarea fiec rui elev în func ie de aptitudinile 
pe care le are. Dezavantajul acestui sistem de notare apare la trecerea elevilor din ciclul primar în ciclul 
gimnazial deoarece dup  sistemul de notare cifric se face ierarhizarea elevilor i, spre surprinderea lor i a 
p rin ilor, unii elevi care au primit calificativul FB în ciclul primar primesc în clasa a V-a nota nou  sau 
chiar opt. 
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Evaluare în înv mântul preuniversitar                                                   
-Între online i tradi ional 

Gr dini a “cu P. P. ”Prichindeii Veseli” Huedin                                             
Educatoare: Vincze Melinda 

 

Evaluarea didactic  este o componen  esen ial  a procesului de înv mânt, un act didactic complex 
de stabilire a valorii unor procese, comportamente, performan e, determinând valoarea rezultatelor i 
progreselor înv rii. 

Dup  Eugenia Ignat i Veronica Suciu(2019) evaluarea presupune colectarea, interpretarea i 
raportarea datelor privind progresul copiilor, pentru a determina m sura în care obiectivele propuse au fost 
atinse, ce eficien  au avut metodele de predare –înv are. Astfel educatoarea poate afla ce au acumulat 
pre colarii, ce lacune exist ,care sunt posibilit ile copiilor, ritmurile proprii de înv are i interesele lor. 

Activitatea intructiv - educativ  din gr dini  presupune diverse forme de evaluare: 

- evaluare ini ial /predictiv  care se efectueaz  la începutul unui program de instruire,având func ia 
de constatare, permi ând cunoa terea nivelului de dezvoltare cognitiv ,ofer  informa ii despre ceea ce au 
înv at deja copiii pentru a lua decizii cu privire la planificarea instruirii.Probele de evaluare se desf oar  
sub form  de jocuri,aplicarea unor teste i fi e de lucru sau prin observare. 

- evaluare formativ / continu  urm re te dac  obiectivele propuse au fost atinse.Scopul evalu rii 
formative este s  identifice dac  copilul întâmpin  dificult i, fiind un proces care informeaz  profesorul, 
copilul i p rin ii despre progesul copilului. Se poate face zilnic sub forme de grile de observare, 
autoevaluare, înregistr ri sonore i audiovizuale. (Eugenia I., Veronica S.,2021) 

- evaluare sumativ  se realizeaz  la finalul unei etape de instruire sau la finalul studierii unui capitol. 

În continuare v  prezint câteva din strategiile i instrumentele adecvate evalu rii: 

Observa ia.Procesul de înregistrare a comportamentului copiilor în timpul activit ilor pe tot 
parcursul zilei. 

Lista de verificare. O list  de abilit i, concepte, comportamente, procese, atitudini care faciliteaz  
evaluarea realiz rilor copiilor. (Eugenia I.,Veronica S.,2021) 

Convorbirea. O întâlnire a profesorului cu copiii i în unele cazuri cu p rin ii/tutorii pentru verificarea 
progresului copiilor. 

Evaluarea colegilor. Copilului i se poate cere s  ofere comentarii pozitive orale despre colegii s i. 

Portofoliul. În gr dini  portofoliile sunt p strate ca o eviden  a progresului copiilor în toate 
domeniile de înv are. 

Întreb ri i r spunsuri. Folosit pentru a dteremina dac  copiii în eleg i pot folosi materialul prezentat. 
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Autoevaluare. Evaluarea de c tre copil a progresului s u din punc de vedere al cuno tin elor, 
abilit ilor sau proceselor. (Eugenia I.,Veronica S.,2021) 

În ultimul timp, profesorii din înv mântul pre colar au sus inut activit i didactice i în mediu 
online, precum i evaluarea copiilor au fost realizat în mediu online. Dintre instrumentele digitale la care 
pot apela cadrele didactice amintim: platforme (Zoom, GoogleMeet), jocurile online, jocurile didactice, 
aplica ii pentru feedback. 

V  prezint o aplica ie digital  Sunete de animale/Animal Sounds and Photos, o aplica ie gratuit  care 
con ine 160 poze i sunete de animale. Cu ajutorul acestei aplica ii se pot testa cuno tintele despre animale. 
Aplica ia este foarte simpl : se selecteaz  un grup de animale i apoi se utilizeaz  butoanele pentru a comuta 
între animale ascultând sunetele minunate. Instalarea aplica iei este simpl  urmând pa ii: accesa i 
Magazinul Play; c uta i numele aplica iei; selecta i aplica ia,apoi instala -o; selecta i limba i categoria de 
animale;utiliza i aplica ia.(Daniela J., Hora iu C.,2021) 

Deci putem spune c  evaluarea se reg se te în orice domeniu de activitate uman . G. Noizet (1978) 
spunea c : ”într-o accep ie mai larg , termenul de evaluare desemneaz  actul prin care, a prorpos de un 
eveniment un individ sau un obiect, se emite o judecat  prin raportare la unul sau mai multe criterii”  

A adar, evaluarea în domeniul educa iei urm re te s  aprecieze efectele unei ac iuni pedagogice. 
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Metode moderne de evaluare                                                             
aplicate în înv mântul online 

Prof. Înv. Primar Vint Maria 
coala Gimnazial  ” Nicolae Balcescu” Dragasani 

 
        
În perioada în care coala se desf oar  online, metodele moderne de evaluare se pot adapta cu succes 

acestei perioade în care, de multe ori, elevul este asistat i de c tre p rinte atunci când particip  la activit ile 
colare, mai ales la clasele mici. Prin urmare alegerea unei metode moderne de evaluare pare a fi varianta 

cea mai potrivit  pentru a evalua, în mod real progresul copilului. 
 
Metoda portofoliului este una dintre metodele destul de u or de utlizat deoarece paginile acestuia pot 

fi înc rcate cu u urin  pe internet, în locurile stabilite, iar cu ajutorul portofoliului se poate face o evaluare 
interdisciplinar  i se poate aprecia progresul elevului din puctul de vedere al mai multor elemente, nu doar 
înv area unui anumit domeniu sau capitol i presupune preg tirea acestuia pe o perioad  mai lung , ceea 
ce necesit  o anumit  planificare din partea elevului i consecven . 

 
Metoda RAI este o metod  ce poate fi adaptat , chiar dac  prin denumire, aceast  metod  presupune 

a arunca o minge, în situa ia colii online mingea poate fi înlocuit  cu o rulet  cu numele copiilor sau pur 
i simplu cu numirea dup  catalog de c tre profesor. Metoda este eficient  nu doar c  trece întreaga clas  

printr-o multitudine de situa ii a a încât s  se fixeze informa ia foarte bine pentru to i elevii, dar reu e te s  
creeze acea problematizare, deoarece elevii sunt obi nui i cu a r spunde la întreb ri dar mai pu in 
familiariza i cu a adresa întreb ri. Metoda are limita faptului c  acela care r spunde la început este posibil 
s  î i piard  interesul pân  la finalul orei, mai ales în contextul colii online. Metoda se potrive te foarte 
bine la finalul studierii unui text literar, dar i altor materii. 

 
Harta conceptual  este o alt  meod  de evaluare, care presupune o rearanjare, o regândire a 

informa iilor de inute într-un nou mod, a a încât s  se realizeze noi conexiuni între acestea. Realizarea 
acestei h r i este destul de u oar  în concextul utiliz tii unui calculator pentru predare, deoarece este u or 
de desenat, apoi se porne te de la o idee, de la un fenomen studiat, i se desf oar  mai multe informa ii 
din mai multe perspective despre acesta. De pild  la tiin e, discutându-se despre ap , se poate merge pe 
direc ia st rilor de agregare, pe direc ia utiliz rii acesteia, pe cea a compozi iei sale i a a mai departe.  

 
Explozia stelar  func ioneaz  foarte bine i online, anume adresarea de întreb ri de c tre copii care 

s  înceap  cu anumite cuvinte precum: Cine, Ce, Când, Unde, De ce? Se poate organiza, de exemplu pentru 
o or  de tiin e ale naturii, sau lectur  i poate fi folosit  o rulet  virtual  în care s  se utlizeze aceste 
cuvinte. 

 
Metodele de evaluare, mai ales cele moderne, sunt extrem de utile i în cazul evalu rii online, iar 

acestea se pot adapta foarte bine acestui tip de înv mân care poate determina o mai rapid  sc dere a 
interesului fa  de informa iile transmise, având în vedere prezen a anumitor factor disturbatori sau pur i 
simplu a mediului, iar metodele moderne pot cre te i men ine o perioad  mai lung , interesul. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
 https://cemaifacemlascoala.wordpress.com/2017/07/16/explozia-stelara/ 
 https://edict.ro/metode-alternative-de-evaluare/ 
 https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/10/cap8.pdf  
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Metode alternative de evaluarea                                                          
în înv mântul primar 

 

Prof. înv. primar: Vintil  Simona,                                                         
Liceul Tehnologic „Petru Rare ”, Bârlad 

 
Cea mai mare schimbare în înv mântul primar a fost trecerea la evaluarea calitativ  realizat  cu 

ajutorul calificativelor. Noul sistem are la baz  criterii unitare, la nivel na ional, de apreciere a 
performan elor elevilor, numite descriptori de performan e.                

La nivelul înv mântului primar pot fi folosite metodele alternative de evaluare, cum ar fi observarea 
sistematic  a comportamentului elevilor, autoevaluarea, proiectele pentru a pune în valoare achizi iile 
copiilor i pentru a le dezvolte valori i atitudini. Înv torul folose te metode i instrumente de evaluare 
care sunt potrivite pentru activit ile de înv are realizate de elevi, eviden iind reu itele i încurajând 
înv area. 

Strategiile alternative de evaluare îndeplinesc mai multe valen e formative: realizeaz  evaluarea 
rezultatelor în strâns  leg tur  cu înv area, de cele mai multe ori, concomitent cu aceasta; permit evaluarea 
produsului i a procesului care a condus la ob inerea lui; realizeaz  evaluarea holistic  a progresului 
elevului; evalueaz  gradul de realizare a unor obiective ce vizeaz  aptitudinile, atitudinile, capacit ile, 
competen ele elevului care nu pot fi m surate i apreciate prin strategiile tradi ionale; consolideaz  
deprinderile i abilit ile de comunicare social , de cooperare, precum i capacitatea de autoevaluare; 
compenseaz  excesul de cognitivism ce se poate manifesta în evaluarea tradi ional . 

De asmenea, metodele alternative realizeaz  rela ii dintre subiect i obiect sub forma unor tr iri. Se 
realizeaz  o verificare a comunic rii verbale sau nonverbale prin aceasta verificându-se aspecte ale 
reac iilor afective. Elevii de multe ori fac totul din pasiune i depun foarte mult efort pentru a reu i. Ace tea 
sunt foarte ferici i atunci când sunt aprecia i de cadrul didactic cât i de colegi c  au rezolvat corect o 
sarcin . Se reduce factorul de stres deoarece cadrul didactic este considerat un consilier, iar realizarea 
evalu rii are ca scop perfec ionarea activit ii i stimularea elevului.  

Folosirea metodele alternative este important , deoarece ajut  la formarea i men inerea rela iilor cu 
ceilal i, s  realizeze o mai bun  colaborare cu cei din jur. Prin aceasta se formeaz  o rela ie pozitiv  în 
cadrul grupului iar participarea este mult mai atractiv  i mai activ  pentru luarea unor solu ii. Interesul 
este mult mai ridicat din partea elevilor, ei fiind foarte aten i la indica iile celor din jur. Se realizeaz  o 
interac iune direct  între înv tor-elev iar ace tea î i asum  anumite responsabilit i pentru a putea duce 
la bun sfâr it o activitate.   Amintesc câteva dintre  metodele alternative de evaluare.  

Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului ofer  cadrului didactic o varietate 
de informa ii folositoare, variate i complete. Se realizeaz  o culegere a informa iilor despre performan ele 
elevilor în raport cu capacit ile elevilor de ac iune, rela ionare precum i a competen elor de care dispun 
ace tea.  

Investiga ia este o alt  metod  alternativ  de evaluare care const  în apelarea rezolv rii unei probleme 
teoretice sau de a realiza o activitate practic  (documentare, experimentare, observarea unor fenomene) pe 
un interval de timp fixat. Prin aceasta elevul aplic  cuno tin ele pentru o situa ie nou  de înv are pe un 
anumit timp (mai lung sau mai scurt) demonstrând c  posed  o gam  variat  de capacit i. Este considerat  
o metod  de evaluare dar i una de înv are care se poate realiza individual sau în grupuri mici. Aceast  
metod  este des folosit  atunci când elevul prime te o sarcin  de realizarea a unei situa ii problem  care 
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presupune dezvoltarea creativit ii. Proiectul reprezint  o activitate de evaluare care se desf oar  prima 
dat  în clas , continuându-se acas , pe parcursul unei perioade stabilite, în acest timp elevul se consult  cu 
cadrul didactic i se termin  tot în clas , prin expunerea în fa a colegilor a rezultatelor sau a produsului 
realizat. Portofoliul se prezint  ca o metod  de evaluare complex , proiectat  pe o perioad  mai lung  de 
timp, care d  eventualitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe totalitatea rezultatelor. Prezint  
o colec ie de produse ale activit ii elevului, oferind o imagine complet  a progresului înscris de elev într-
o anumit  perioad  de timp. 

Aplicarea metodelor alternative în cadrul activit ilor încurajeaz  realizarea unui climat de înv are 
mult mai pl cut. Elevii realizeaz  experimente, portofolii, referate, investiga ii apoi vor fi evalua i pentru 
ceea ce au realizat. Elevii nu trebuie s  fie evalua i în raport cu ceilal i colegi deoarece se dore te a se 
observa progresul fiec ruia în parte.  Acestea duc la cre terea eficien ei înv rii fiec rui elev precum i la 
formarea unor deprinderi de munc . 

 

Bibliografie: 

Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactic  i Pedagogic , RA, Bucure ti, 1994. 
Radu, Ion T., Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Bucure ti, E.D.P., 1981. 
Stoica, A., Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Ed. Humanitas Educa ional, Bucure ti, 
2003. 

 

 
 

918



 

 

METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

EDUCATOARE: VIREGAN LAURA-ALINA                                              
GR DINI A CU PROGRAM NORMAL I PRELUNGIT “SMILE” BISTRI A 

 

Metodele i tehnicile de evaluare online reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la distan . 
Este necesar ca profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de înv are. Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect.                                                         

Platformele i aplica iile disponibile online ne ofer  variate posibilit i de aplicare a instrumentele 
online prin care s  evalu m procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul 
reu e ete s  aleag  tehnologia potrivit  care s -l ajute în demersul s u didactic, deoarece aceasta poate 
îmbun t i procesul pedagogic.                                                                                                                                     

Din scurta experien  online, profesorul în elege deja c  instrumentele pe care le alege trebuie 
selectate cu mult  aten ie i verificate dac , într-adev r, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit.      

Ini ial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, s  renun m la forma de evaluare scris  în format 
Word, adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic i s  folosim tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Procesul de înv are i evaluarea bazat pe proiect, cu utilizare media, se dovede te a fi foarte apreciat 
de c tre elevi, deoarece le d  posibiliatatea de a a- i manifesta creativitatea, dar i afirmarea unor talente 
artistice.  

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei pentru a facilita procesul instructiv-educativ 
au alegeri nelimitate. Utilizarea acestei metode st  la baza unei înv ri active, profesorul având rol de 
organizator i îndrum tor care î i pune elevii în situa ii concrete de înv are prin efort propriu. 

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

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

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

 
Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 

Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c  tiu – au înv at s  
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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S  enumer m câteva: 
 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

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

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

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

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

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

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s  
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.            

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

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi vine în ajutorul elevilor.                  

Consider c  folosirea metodelor i tehnicilor de evaluare online la orele de limba i literatura român  
spore te calitatea înv rii, duce la formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimuleaz  
creativitatea i gradul de cooperare a elevilor, dezvolt  interesul i pl cerea pentru teatru, literatur , film. 
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Evaluarea între online i tradi ional 
 

Prof. Vîrlan Ramona 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovi te 

 
 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, de care sunt interesa i atât profesorii, cât i elevii, p rin ii, 

prin care se urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor, priceperilor, capacit ilor dobândite de elevi, 
precum i nivelul i eficien a activit ii de perfec ionare a actului instructiv-educativ. 

Prin evaluare, profesorul verific  progresul elevilor, î i identific  a tept rile în raport cu nivelul 
fiec rei clase i î i adapteaz  instrumentele de evaluare în func ie de posibilit ile reale ale colectivului de 
elevi, apreciind progresul individual. Astfel, aceasta este necesar  la începutul activit ii, pe parcursul 
acesteia, dar i la sfâr it, întrucât ea permite cadrului didactic s  î i dea seama care este preg tirea elevilor, 
la disciplina pe care o pred , în compara ie cu a tept rile acestuia i cu cerin ele programei colare, permite 
identificarea dificulta ilor întâmpinate de elevi în înv are. Prin urmare,reprezint  un feedback asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate. Ea îi ar t  profesorului cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât 
de bine comunic  cu elevii, cât de eficiente sunt metodele i mijloacele pe care le utilizeaz .  

Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activit i i se afl  în rela ie cu 
predarea i înv area, f cându-le mai eficiente. Consider c  aceasta reprezint  un aspect semnificativ pentru 
în elegerea actului înv rii, rela ia dintre cele dou  momente fiind foarte strâns , deoarece actul evaluativ 
trebuie permanent îmbun t it prin cunoa terea i folosirea corect  a metodelor i tehnicilor de evaluare. 
De asemenea, evaluarea trebuie s  reflecte predarea, s  fie obiectiv  i constructiv . 

Printre metodele tradi ionale de evaluare folosite la disciplina limba i literatura român , în 
înv mântul liceal, se num r  probele orale i probele scrise. 

Probele orale sunt des folosite în cadrul orelor de limba i literatura român , prin intermediul lor 
constatându-se nivelul la care se afl  cuno tin ele acumulate de elevi la un moment dat, dar, mai ales, 
verificându-se capacitatea de comunicare oral  a elevilor, modul lor de exprimare, logica expunerii .Acestea  
trebuie preg tite printr-o discu ie introductiv , prin care s  se stabileasc  un climat de colaborare , de 
stimulare a elevilor pentru activitatea care va urma. Conversa ia poate fi individual , frontal , întreb rile 
s  fie adresate la 2-3 elevi, sau combinat . Avantajele acesteia constau în faptul c  se realizeaz  o 
comunicare deplin  între clas  i cadrul didactic, iar feedbackul are loc imediat. Utilizarea probelor de 
evaluare oral  la limba i literatura român  este absolut necesar  pentru abordarea capacit ii de exprimare 
oral , procesul evaluativ devenind i o activitate de înv are, corectare, înt rire, sistematizare i aplicare a 
cuno tin elor elevilor. 

Probele scrise se num r  printre formele tradi ionale de evaluare i presupun tratarea în scris a 
sarcinilor de lucru. Probele scrise sunt deosebit de avantajoase, întrucât ofer  profesorului posibilitatea de 
a verifica i a aprecia to i elevii din clas  într-un timp scurt. Verificarea tuturor elevilor în leg tur  cu acela i 
con inut, pe baza unui punctaj, permite o apreciere mai obiectiv  în compara ie cu examinarea oral . 
Elevilor le ofer  posibilitatea de a lucra în ritmul lor propriu, în mod liber, dovedind capacitatea de sintez  
a cuno tin elor. Probele de evaluare scris  sunt preferate de majoritatea cadrelor didactice, constituind 
instrumente valide, apte s  m soare cu precizie i obiectivitate performan ele elevilor.  

Tot ceea ce înseamn  proces de evaluare a suferit o schimbare deoarece cu to ii am fost nevoi i s  ne 
mut m activitatea în mediul on-line i am f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

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

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
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dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit .  

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare 
i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac  i 

s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un 
test quizizz în care, pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere, pot ap rea i 
itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz  i se trimite la finalul orei de curs.  

Elevii i profesorul sunt loga i pe Meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau 
evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu succes.Am observat c  elevii sunt atra i de acest tip de 
evaluare i au dorit s  rezolve mult mai multe fi e /teme. 

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google Meet, 
Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si professor, Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de 
c tre elevi diferi i, - Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe 
loc, Facebook Messenger, Whatsapp pentru dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c  
profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt 
plus, profesorul poate face un screenshot al ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, 
calitate în scopul evalu rii etc. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile de pe platform  
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor 
lor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul 
unei unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora i o poate posta on-line.  

Acestea sunt, in realitate, metode de evaluare tradi ional  adaptate nevoilor societ ii, respectiv 
elevilor. Au c p tat o alt  nuan  i sunt preferate de elevi deoarece le stimuleaz , intr-o anumit  m sur  
dezvoltarea aptitudinilor personale i sociale. 
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Evaluarea – principalul mecanism de reglare i autoreglare                                   

a înv rii în înv mântul primar 

Prof. înv. primar, Vi an Florina                                                          
coala Gimnazial  ,,Lauren iu Fulga,, sat Fulga de Sus                                       

Comuna Fulga, jud. Prahova 
 
 

În educa ie, evaluarea - în special cea formativ  – este un instrument de reglare a înv rii. Inovarea 
decisiv  pe care o aduce evaluarea formativ  const  în efectele de reglare pe care le produce: ”a ti unde te 
afli, pentru a ti mai bine ce ai de f cut”, ceea ce faciliteaz  con tientizarea de c tre elev a propriei form ri, 
precum i o mai mare autonomie în înv are. 

Efectele reglatoare pe care le stimuleaz  evaluarea formativ  privesc nu numai înv area, ci procesul 
didactic în întregul s u. Aceasta presupune redimensionarea prin extensie a trei elemente esen iale ale 
actului educativ: observa ia (în m sura în care permite ghidarea i optimizarea experien elor de înv are). 
Interven ia (presupunând analiza menit  s  identifice cauze i dificult i) i reglarea (ameliorarea). Reglarea 
nu este un moment specific al ac iunii pedagogice, ci un proces permanent al acesteia. Ea se refer  la ac iuni 
de remediere, fiind un dispozitiv care const  în a furniza elevului noi activit i de înv are, pentru a-i 
permite s - i completeze lacunele, s - i corecteze erorile diagnosticate. Reglarea reprezint , a adar, o 
ac iune/un ansamblu de ac iuni exercitate din exterior.  

O form  superioar  de reglare o constituie autoreglarea, un mecanism universal, prin care fiin ele 
umane în raport cu intele propuse într-un sistem cu autoreglare, informa ia de retur permite sistemului s -
i modifice anumi i parametri, pentru a restabili o stare de echilibru i a continua s  func ioneze dup  

standardele prestabilite. 

”Cunoa terea i utilizarea mecanismelor de reglare-autoreglare a activit ii proprii celor doi parteneri 
ai actului didactic constituie condi ii ale îmbun t irii performan elor colare” (Savu, C.M.,  2007, p. 89).
  
Ambii parteneri afla i în interac iune constituie dou  sisteme informa ionale distincte, fiecare fiind capabil 
s  furnizeze propriile informa ii inverse, s  recepteze i s  prelucreze aceste informa ii, s  adopte decizii 
personale, referitoare la orientarea ac iunilor ulterioare, care s  favorizeze ob inerea rezulatelor a teptate. 
Feedbackul func ioneaz  ca instrument de schimbare a comportamentului propriu, cu efecte benefice pentru 
ambii parteneri ai procesului i pentru activitatea comun  pe care o realizeaz . 

În procesul de înv mânt, fiecare dintre partenerii actului educa ional dobânde te statutul de reglator 
extern pentru cel lalt. Aceasta înseamn  valorificarea formelor de comunicare proprii actelor dee predare-
înv are-evaluare, în procesele de comunicare se realizeaz  o negociere care repune într-o dubl  mi care 
acomodarea i asimilarea elevului i a profesorului. Aceast  ”negociere” favorizeaz  însu irea criteriile pe 
care subiectul care înva  le poate utiliza în manier  optim  pentru a reu i. Astfel, predarea-înv area-
evaluarea-autoevaluarea-autoreglarea se înscriu într-un continuu de acte corelate i interdependente. 

Reglarea i autoregalarea servesc procesul de înv are, permi ând subiectului s  gestioneze progresiv 
înv area i s  dobândeasc  autonomia necesar  pentru a realiza propriile proiecte. 

În planul dezvolt rii personalit ii, fenomenul de reglare se manifest  prin procese de dirijare, control 
i st pânire (coordonare) a comportamentului în diferite situa ii; în cazul autoregl rii, imaginea de sine, cu 

toate mecanismele sale, este implicat  în mecanismul repet rii, nuan rii, schimb rii comportamentului. În 
planul activit ii didactice, evaluarea constituie un mijloc de reglare a înv rii în diferite ipostaze ale sale: 
evaluarea realizat  de profesor, interevaluare, autoevaluare. 
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Rolul educatorului este de a orienta elevul asupra conceptelor cheie de a-l ajuta s  stabileasc  leg turi 
între reprezent rile sale i noile cuno tin e, de a-i sugera modalit i de prelucrare a informa iei sau de a-l 
antrena pe el sau întregul grup de activitate.  

Didactica modern  subliniaz  rolul proceselor de autodeterminare în înv are, subiectul construind 
treptat propriile cuno tin e i antrenând în aceast  elaborare o imagine personal  asupra condi iilor înv rii. 

 
Bibliografie: 
 

Blândul, V. C., (2004)- Evaluarea didactic  interactiv , Bucure ti: Editura Didactic  i Pedagogic ;  

Cerghit, Ioan (2006) – Metode de înv mânt, Ia i: Editura ”Polirom,, 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

autor: Vi an Denisa – Georgiana 

Ac iunea de a evalua este un act organic, integrat activit ii psihopedagogice, o component  esen ial , 
ce se manifest  în mod firesc, nicidecum o etap  supraad ugat  sau suprapus  procesului de înv are-
dezvoltare.  

În esen , evaluarea este un proces de colectare, organizare i interpretare a datelor referitoare la 
efectele directe în ceea ce prive te rela ia profesor-elev, având drept scop provocarea unei cre teri 
(interioare) continue i eficientizarea func ion rii întregului sistem educa ional.  

Mai precis, a evalua rezultatele colare înseamn  a identifica diferen ele dintre rezultatele a teptate, 
planificate, anticipate i rezultatele reale, cele ob inute; determinarea m surii în care obiectivele procesului 
de înv are-dezvoltare au fost îndeplinite, precum i randamentul metodelor i tehnicilor de predare folosite. 

O educa ie veritabil  presupune o analiz  permanent  a cuno tin elor noastre i a modului în care le 
punem în practic . În calitate de profesori avem datoria nu numai de a furniza cuno tin e, ci i de a oferi 
repere cu privire la statutul i valoarea lor. Asta presupune arta de a educa. 

Metodele i intrumentele utilizate în evaluarea performan elor colare sunt de mai multe tipuri: 
tradi ionale (probe orale, probe scrise, probe practice) i complementare (observarea sistematic  a elevilor, 
investiga ia, proiectul, portofoliul, tema pentru acas , tema de lucru în clas , autoevaluarea). Aceste tipuri 
de evaluare, în timp, se pot completa sau restructura în func ie de capacitatea profesorilor de a diversifica 
strategiile aplicate în practica evalu rii.  

Pentru o activitate didactic  desf urat  eficient, tradi ionalul i modernul trebuie s  coexiste în mod 
armonios.  

Treptat, modalitatea clasic  de instruire i de evaluare tinde s  fie înlocuit  cu cea asistat  de 
calculator datorit  dezvolt rii Tehnologiei Informa iilor i Comunic rii. Utilizarea tehnologiei în evaluarea 
elevilor este o alegere natural  pentru cadrele didactice care practic  o astfel de instruire. Secolul XXI este 
secolul societ ii întemeiate pe cunoa tere, iar competen ele necesare individului sunt altele fa  de cele din 
secolul trecut. În acest context, apare necesitatea de a regândi i de a implementa evaluarea educa ional  
într-un alt mod, adecvat unei lumi participative digitale. 

Ca argumente în favoarea puterii poten iale trasformatoare a tehnologiei în înv mântul primar, se 
aduc urm toarele: 

 coala primar  este o component  critic  i unic  a sistemului de educa ie; modul în care se 
dezvolt  competen ele de ordin superior la copiii mici influen eaz  st pânirea acestora atunci când ei trec 
în înv mântul gimnazial; 

  Deplasarea accentului spre un mod interactiv, centrat pe elev, în întreg sistemul de educa ie, 
necesit  o utilizare mai mare a tehnologiei, începând cu primele clase; 

 Tehnologia în colile primare contribuie nu numai la îndeplinirea obiectivelor educa ionale pe 
termen scurt, ci i a celor sociale i economice pe termen lung, precum i la dezvoltarea competen elor 
pentru secolul XXI, stabilite de UNESCO ca fiind: rezolvarea de probleme, comunicarea, colaborarea, 
experimentarea, gândirea critic , exprimarea creativ . 

 Înv area centrat  pe elev, bazat  pe tehnologie, poate u ura o parte din munca ce revine cadrelor 
didactice, permi ându-le elevilor s  exploreze disciplinele singuri, dup  propriul ritm; 
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 Un num r tot mai mare de studii arat  c  utilizarea tehnologiei poate îmbun t i rezultatele 
înv rii i determin  o cre tere a notelor ob inute la teste de elevii care au acces la instrumente de înv are 
pe baza calculatorului, în compara ie cu grupurile de control care nu au acces; 

 Cadrele didactice au indicat o cre tere a interac iunii cu elevii, un sentiment de apartenen  la o 
comunitate a lor i un num r mai mare de oportunit i de a înv a unii de la al ii. 

 
Considerând c  utilizarea tehnologiei remodeleaz  predarea, înv area i evaluarea elevilor, sunt 

eviden iate urm toarele aspecte pozitive ale acesteia: 
 

 Are un impact major asupra stilurilor de predare i asupra variet ii activit ilor de înv are ale 
elevilor; 

 Faciliteaz  profesorilor crearea propriilor materiale digitale i a unor scenarii de predare variate, 
la nivel disciplinar i transdisciplinar; 

 Elevii au oportunitatea de a- i prezenta în elegerea prin diferite modalit i; 
 Are un impact major asupra înv rii independente, asupra dezvolt rii autonomiei i a competen ei 

de a înv a s  înve i;  
 Faptul c  elevii particip  în comunit i de înv are i în proiecte colaborative online, permite 

dezvoltarea competen ei de comunicare; 
 Cadrele didactice au posibilitatea de a alege dintr-o palet  variat  de instrumente digitale, în func ie 

de vârsta i nevoile elevilor. 

Argumentele pentru utilizarea TIC vizeaz  poten ialul acestora pentru valorificarea transdisciplinar  
a temelor din program , pentru stimularea înv rii active, pentru lucrul colaborativ, pentru sarcini de lucru 
de tip aplicativ, pentru crearea de parcursuri de înv are diferen iate i demersuri didactice de tip 
constructivist i centrate pe elev. 

 

Bibliografie: 

 Albu, Gabriel – (2001), Mecanisme psihopedagogice ale evalu rii colare, Editura Universit ii din 
Ploie ti 

 Cuco , Constantin – (2008), Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i 
 Manolescu, Marin, Frunzeanu, Mirela – (2016), Perspective inovative ale evalu rii în înv mântul 

primar, Editura Universitar , Bucure ti 
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Modalit i de valorificare a metodelor tradi ionale de evaluare 
 

Prof. înv. pre colar: Vi an Ioana – Alexandra 
Gr dini a Raz  de Soare, Târgovi te 

 
Pe baza informa iilor oferite de evaluare orient m i regl m continuu i permanent procesul 

instructiv-educativ. Strategiile utilizate în interac iunea activit ilor de evaluare cu predarea i înv area 
sunt evaluarea ini ial , evaluarea sumativ  i evaluarea formativ .  

Evaluarea continu , formativ , presupune verificarea rezultatelor colare pe secven e de activitate 
mai mici pe tot parcursul procesului didactic, verificarea tuturor elevilor asupra elementelor principale ale 
con inutului, realizarea concordan ei între obiectivele pedagogice urm rite i con inuturile instruirii i pe 
de alt  parte între con inutul instruirii i probe. 

 
Observarea curent  – exemple de bune practici 

La nivelul procesului de înv mânt actual, metodele constituie oportunit i prin care sunt transmise 
i asimilate anumite cuno tin e, dar i prin care are loc dezvoltarea calit ilor intelectuale, sprijinind unor 

scopuri de cunoa tere, de educare i instruire a tr s turilor de personalitate a copiilor. 
Astfel, observarea  este aplicat   atât cu scopul cunoa terii personalit ii copilului cu care lucr m, cât 

i ca metod  de observare util  constat rii modalit ii în care am utilizat strategiile didactice, fie ele în mod 
corect fie incorect. 

Observarea vizeaz  toat  activitatea copiilor, modul lor de comportare, rezultatele activit ilor 
ob inute în conformitate cu cerin ele actualului curriculum pre colar. 

Observarea este folosit  în special pentru a sesiza cât mai precis cauzele care îl determin  pe copil s  
reac ioneze în vreun fel anume sau s  ob in  diverse rezultate în activit ile propuse, cât i pentru a putea 
evita erorile de apreciere incorect  stabilite la un moment dat, prin intermediul unor evalu ri conjuncturale. 

Indiferent de modul prin care analiz m observarea (comportamentul sau performan a colar ), 
valoarea acesteia este dependent  de rigoarea cu care este f cut , al turi i de competen a abil  a 
evaluatorului. 

În decursul observa iei, sunt consemnate, observate i surprinse aspecte care definesc dezvoltarea 
copilului. „Rezultatele observa iei se materializeaz  în aprecieri deschise, directe cu valoare evaluativ  sau 
în consemn ri în scris a unor date din a c ror sintez  se poate realiza un tablou complex al evolu iei i 
dezvolt rii copilului” (L z rescu, Ezechil, 2002, 160). 

Este  foarte important ca toate aspectele observate în cadrul comportamentului sau atitudinii copilul 
supus observa iei s  fie consemnate frecvent în cadrul unei fi e personale a acestuia, astfel evitându-se 
omiterea din partea educatoarei a unor informa ii dac  trece o perioad  anume de timp i nu sunt notate cele 
observate. Toate informa iile înscrise în cadrul acestei fi e, vor fi datate pentru a putea eviden ia mai u or 
aspectele evolutive, progresele sau regresele întreprinse, precum i stagn rile întâmpinate, pentru a se putea 
intervini cu strategii ameliorative i optimizatoare.  

Pentru orice observare sistematic , educatoarea poate crea diverse situa ii specifice, astfel încât s  
urm reasc  comportamentul copilului cu aten ie.  

 
De aceea, este foarte important s  se in  cont de:  
 
1) stabilirea unui scop precis ce prive te aspectele pe care le dorim a fi observate; în acest context, 

grila de observa ie reprezint  instrumentul care ne ajut  s  monitoriz m, în mod corect, toate datele care ne 
intereseaz ; 

2) datele constatate trebuie s  fie precizate cât mai exact, pentru a nu l sa loc unor interpret ri; 

927



3)  în situa ia în care apar manifest ri ocazionale (diverse alterca ii în care se apeleaz  la 
comportamente agresiv) nu trebuie s  ne duc  la gândul c  respectivul comportament se manifest  
permanent în acel mod, aspect notat în cadrul concluziilor generale.  

 
Grila de observa ie constituie o list  de rubrici cu ajutorul c rora pot fi clasificate datele în forma 

brut , fiind totodat  un mijloc eficient i sigur care faciliteaz  strângerea i compararea datelor primite prin 
intermediul observa iei. 

De aceea, este foarte important ca datele ob inute prin intermediul acestei metode s  fie înregistrate 
în cadrul rubricilor grilei de observa ie, care s  înregistreze i monitorizeze cât mai exact toate aspectele 
manifestate pentru a se putea ajunge la o concluzie valabil .  

Acest lucru oblig  observatorul s  aib  un plan prestabilit, care s  conduc  la prevenirea apari ia unor 
aspecte perturbatoare, iar consemn rile s  fie precizate în mod firesc. 
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Evaluarea – între online i tradi ional – 

în înv mântul pre colar 
 
 

Prof. Vi an Steliana 
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 22 Drobeta Turnu Severin 

 

 
 
Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem .  

 
Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz  i interpreteaz  datele 

ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judec i 
de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

 
Despre evaluarea colar , Prof. Ioan Cerghit (2002) afirma c  aceasta are valoarea  unei interoga ii 

cu privire la: 
1. Ce se evalueaz ? - obiectul evalu rii. 
2. De ce se evaluaz ? - semnifica ia evalu rii. 
3. Ce pa i trebuie f cu i? - opera iile evalu rii. 
4. În raport de ce se evaluaz ? - criteriile evalu rii. 
5. Când se evalueaz ? - momentul evalu rii. 
6 Cum se evaluaz ? -metode, tehnici, instrumente. 
7. Cine evalueaz ? - momentul evalu rii 
 
În înv mântul pre colar, evaluarea (conform noului Curriculum pentru Educa ie Timpurie) vizeaz  

dezvoltarea imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele proprii ale copiilor i progresul individual în 
ritm propriu, promoveaz  ideea încuraj rii. 

Activitatea instructiv - educativ  din gr dini  este una complex  i solicit  forme de monitorizare i 
evaluare variate, selectate pentru a fi aplicate în func ie de particularit ile individuale i de vârst  ale 
pre colarilor. 

Evaluarea în înv mântul pre colar îl ajut  pe copil s - i fixeze, s - i consolideze i s  re in  
cuno tin ele prin repetarea i înt rirea pozitiv  pe care evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme, îi 
m re te încrederea în for ele proprii, îi descurajeaz  comportamentele negative, îi sus ine interesul pentru 
cunoa tere,stimulându-i i dirijându-i înv area,  autoafirmarea, contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei 
cu familia. 

Este binecunoscut faptul c  în gr dini , principala form  de înv are este jocul. Cele mai eficiente 
metode de a stimula dezvoltarea copilului sunt interac iunea direct  a acestuia cu mediul i elementele sale, 
exerci iul i jocul. Prin joc se afirm  eul copilului, personalitatea sa, în acest fel contribuind la eliberarea i 
extinderea eului, asigurând satisfacerea unei game foarte largi de trebuin e, de la cele cognitive, de 
explorare la cele de valorificare a poten ialului de care dispune, de la trebuin ele perceptorii i motorii la 
cele de autoexprimare în plan comportamental.  

În evaluarea progresului copilului, educatoarele pot folosi o gam  larg  de metode/tehnici de 
observare i de monitorizare precum: jocul liber, jocul dirijat, observarea sistematic  a copilului, 
conversa ia, analiza produselor activit ii, analiza procesului de integrare social , discu iile individuale cu 
copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierile rezultatelor prin laude, încuraj ri, diplome, ecusoane, 
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etc. Atunci când procesul instructiv – educativ se desf oar  în gr dini e (fa  în fa ), aceste metode i 
tehnici de evaluare pot fi aplicate cu succes i au un ramdament  foarte bun.  

Îns , în perioadele în care activitatea se desf oar  online, dintre aceste metode i tehnici de evaluare, 
nu toate pot fi aplicate cu succes. De exemplu nu poate fi folosit  observarea sistematic  a copilului în 
cadrul jocurilor libere sau dirijate, lipsesc partenerii de joc, copilul nu poate socializa, fiind îngreunat 
procesul de integrare social , în special pentru copiii cu CES. Un dezavantaj major îl reprezint  faptul c  
mul i copii nu particip  la aceste activit i online, întrucât p rin ii lucreaz , copiii fiind în grija bunicilor, 
unii locuind la ar , al ii neavând cuno tin e de utilizare a dispozitivelor (smartphon, laptop, desktop, 
tablet ), sau nu au conexiune la internet. 

Exist  totu i posibilitatea de g si metode i tehnici de evaluare i în cadrul activit ilor online, acestea 
constând în ini ierea unor convorbiri pe diferite teme, jocuri exerci iu specifice unor domenii experien iale, 
activit i practice, plastice, de exersare i verificare a unor deprinderi i priceperi formate (atunci când 
activit ile se desf oar  pe diverse platforme- ZOOM, Meet, etc.), precum i aplicarea unor instrumente 
de evaluare digitale concepute cu ajutorul diverselor aplica ii (Book Creator, Quizizz, Kahoot, etc,). 

Indiferent de forma de evaluare aplicat , de metoda folosit , informa iile ob inute constituie repere 
consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calit ii procesului de predare-înv are. 
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Noi paradigme ale evalu rii 

Colegiul Tehnic Auto ,,Traian Vuia,, Foc ani 
Prof. Vi an Tescaru Mausi 

             

 

Evaluarea colar  desemneaz  actul prin care se formuleaz  o judecat  prin prisma unor criterii i 
care al turi de notare alc tuiesc o modalitate de codare numeric , înso it  de aprecieri calitative a 
rezultatelor ob inute de elevi pe o scar  de la 1 la 10. Evaluarea vizeaz  atât efectele înv rii cât i procesul 
instructiv educativ însu i. Dac  primul aspect inte te rela ia elev-profesor, nivelul de preg tire al elevilor 
i evolu ia lor în timp dependente de posibilit ile lor reale de înv are, cel lalt aspect urm re te 

autoestimarea profesorului, realizarea unui demers didactic capabil s  dezvolte interesul pentru studiu al 
elevilor. 

Evaluarea este un act absolut necesar deoarece ea furnizeaz  informa iile necesare regl rii i 
amelior rii activit ii didactice de la o etap  la alta, cu adoptarea unor m suri specifice corespunz toare 
situa iilor de înv are. Nimeni nu contest  îns  importan a ei, ci mai curând modul în care se realizeaz . 
Acest lucru maximizeaz  importan a pe care profesorul trebuie s  o acorde familiariz rii lui cu diferite 
tehnici de examinare, fie ele tradi ionale sau moderne. Evaluarea colar  este în esen  un domeniu vast, 
deschis care nu influien eaz  doar aspecte explicite cum ar fi notele ob inute i o eventual  evolu ie 
academic  dar i alte aspecte cum ar fi stima de sine, imaginea de sine i concep ia pe care elevul o are 
despre propriile abilit i i competen e. Influien a sa direct  variaz  în func ie de forma în care este pus  în 
practic  evaluarea. 

Evaluarea, indiferent de maniera în care se realizeaz ,tradi ional  sau modern , online ori offline 
trebuie s  in  cont de o serie de criterii individuale, sociale i obiective. Aplicarea criteriilor individuale 
pentru evaluare presupune compararea rezultatelor aceluia i elev între ele, fiind notat  îmbun t irea 
performan elor dup  o anumit  perioad . Acest lucru permite profesorului s  dea elevului feed-back în 
leg tur  cu evolu ia rezultatelor sale i cu modul în care s-au îmbun t it ori s-au înr ut it. Realiz rile unui 
elev nu sunt comparate cu ale celorlal i elevi  ci cu propriile rezultate. Acest tip de evaluare corespunde 
cumva i proceselor de înv are informal  unde elevul î i evalueaz  autonom competen ele. 

Criteriile sociale pot oferi informa ii importante despre competen ele elevilor în compara ie cu al i 
elevi.E drept c  estim rile cu privire la competen e dintr-o perspectiv  comparativ  social influien eaz  
imaginea de sine i percep ia lui privind self concept. 

Criteriile obiective sunt cele care vizeaz  obiective clar definite i m soar  realiz ri cu privire la o 
anumit  caracteristic . Dac  un profesor dore te s  fixeze mai bine selfconcept-ul elevului dar i nivelul de 
con tientizare i asumare a responsabilit ilor, ar trebui s  foloseasc  criterii obiective în evaluare. Mai 
mult metodele tradi ionale de evaluare trebuiesc concepute ca realizând un echilibru între probele orale, 
scrise i cele practice. 

Metodele complementare (moderne de evaluare) al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea 
actului educa ional prin sprijinul acordat elevului, cum sunt cele de tipul referatului,proiectului,portofoliul 
etc.trebuie s  vin  ca o completare a metodelor de evaluare tradi ionale. Astfel în ultimul timp, în contextul 
schimb rilor reale sau preconizate în cadrul sistemelor europene actuale i nu numai europene, se 
contureaz  tot mai mult un proces de tranzi ie de la evaluarea tradi ional  la cea modern .  

Mai mult, se poate vorbi de o reconsiderare a obiectivului reevalu rii contând mai pu in ruta parcurs  
i mai mult rezultatele efective. Se pune tot mai mult accent pe diversificarea spectrului de achizi ii colare 
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supuse evalu rii (deprinderi, produse creative, valori i atitudini), pe capacit i cognitive superioare 
(conceptualizare, gândire creativ , capacit i decizionale). 

Toate acestea contureaz  o nou  paradigm  a evalu rii colare de la verificare i apreciere a 
rezultatelor la strategii de înv are a elevilor purt toare de success, la valorizarea intr-o mai mare m sur  a 
personalit ii, conduitei, atitudinilor, aplicarea în practic  a celor înv ate, competen e rela ionale, 
disponibilit i de integrare social .  

La o simpl  analiz  comparativ  între evaluarea tradi ional  i cea online se poate observa c  prima 
form  de evaluare are ca i beneficii interac iunea profesor-elev, faptul c  ea permite profesorului s  
constate nivelul cuno tin elor i al atitudinilor formate, s  alterneze tipul întreb rilor i gradul de dificultate 
în func ie de calitea r spunsurilor elevilor, i de ce nu s  evalueze o cantitate mare de informa ii. 

Pe de alt  parte,evaluarea online creeaz  anse egale pentru to i elevii care sunt examina i, profesorul 
poate interveni într-un timp relativ scurt în corectarea erorii, i de ce nu o autoreglare a elevului atunci când 
î i propune un anumit nivel. 

Cele dou  forme nu trebuie s  se exclud , ci mai mult s  fie forme complementare de evaluare, în 
sensul c  unele forme de evaluare, nu neap rat moderne pot fi modernizate prin prisma tehnologiei care 
devine o cale de realizare i de mediere. 
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METODE MODERNE DE EVALUARE 
ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Prof. Vitoreanu Daniela - Violeta 
C.J.R.A.E/ Liceul Na ional de Informatic  Arad 

 
 
 
Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul modern este, din perspectiva practicilor 

evaluative, un proces inovativ, care nu presupune o separare total  fa  de trecut, ci mai de grab  
promovarea unor atitudini pozitive fa  de schimbare, o preluare critic  a ceea ce este valoros în tradi ia 
înv mântului românesc i o continu  ac iune de inovare.  

Metodele moderne de evaluare au un caracter complementar sau alternativ în sensul c  vin s  
întregeasc  gama de metode tradi ionale. Ele sunt utile în evaluarea cuno tin elor elevilor din punctul de 
vedere al unei mai mari libert i a profesorului. 

Mul i pedagogi sunt de p rere c  înv mântul a insistat o perioad  destul de mare pe ac iuni i 
procedee care puneau în prim-plan memoria, elevii de ineau un bagaj mare de cuno tin e din care nu 
foloseau decât o mic  parte mai târziu, fiind dependen i de judecata altora. De aceea se insist  ast zi pe 
promovarea metodelor ce implic  participarea activ  i, prin urmare, pe interesul direct al elevului în propria 
formare i dezvoltare cognitiv .  

 
Printre metodele moderne de evaluare aplicate cu succes în evaluare pot fi: 
 
- observa ia sistematic  a elevului fa  de activitatea colar   

 
Observarea sistematic  a comportamentului elevului fa  de înv are i fa  de coal  în general are 

la baz  motiva ia de cunoa tere a personalit ii elevului, a intereselor i preocup rilor lui vizavi de 
activitatea colar , atitudinile sociale i comportamentul în public. 

Aceast  metod  presupune realizarea unui plan de desf urare a observa iei pe o perioad  de timp, 
având drept scop o bun  preg tire a cadrului didactic în vederea observ rii (lansarea unor ipoteze, 
documentarea în problem , precizarea obiectivului, preg tirea instrumentelor necesare) precum i 
efectuarea observ rii propriu-zise.  

Avantajul acestei metode este de natur  psihopedagogic . Ea scoate la iveal  comportamentele reale 
din clas , fiind foarte util  în cazul elevilor cu necesit i speciale.  

Dezavantajul ei const  în faptul c  este prea subiectiv , cronofag  i reclam  utilizarea altor metode 
de evaluare. 

 
- referatul 
Referatul constituie acel instrument care identific  nivelul de performan  individual al elevilor 

pentru o anumit  tem  dintr-o activitate. Acesta poate fi de dou  tipuri: referatul de investiga ie tiin ific  
i cel de documentare bibliografic .  

Referatul, util îndeosebi elevilor de la clasele mari pentru o evaluare semestrial , poate fi utilizat i 
ca evaluare continu , adic  pe parcursul semestrului, având un puternic caracter formativ-creativ pentru 
elevii motiva i în activitatea respectiv  precum i un caracter sumativ, întrucât se realizeaz  pe o perioad  
mai lung  de timp i este nevoie de utilizarea unui ansamblu de cuno tin e, abilit i, atitudini, priceperi etc.  

Tema referatului poate îngloba o parte de con inut destul de mare din programa unui curs sau poate 
extinde acest con inut i pentru alte discipline, asigurând astfel un caracter interdisciplinar i 
transdisciplinar, direc ie pe care înv mântul românesc preuniversitar tinde s  o sus in . 
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-proiectul  
 
Proiectul se constituie ca o metod  de evaluare mai ampl , realizat  individual sau în grup pe o 

perioad  mai mare de timp, având la baz  motiva ia elevilor pentru un anumit subiect, ceea ce reprezint  o 
form  de evaluare puternic motivant  pentru ace tia. Se permite astfel evaluarea unor capacit i superioare 
ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi, strategia evaluativ  func ionând la nivel de proces prin faptul 
c  elevii coopereaz , experimenteaz , descoper  i prelucreaz  informa iile i prin faptul c , la nivel de 
produs,”reflect  efortul individual, de grup, reprezint  expresia performan ei individule i de grup, 
constituie dovada implic rii personale i a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv” [2, pag.14].  

Proiectele pot fi disciplinare (sau pluridisciplinare), asigurând aprofundarea i extinderea activit ii 
de înv are din clas , precum i proiecte cu caracter socio-cultural: spectacole, excursii tematice, proiecte 
comunitare, ac iuni ecologice, confec ionarea de material didactice etc. 

 
-portofoliul  
Portofoliul este metoda de evaluare ce urm re te progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 

performan elor colare ale elevilor ob inute în urma unor activit i la care se folosesc metodele i tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observa ia sistematic , proiectul, autoevaluarea etc. Adev rat  „carte de 
vizit ” a elevului, portofoliul se impune a fi utilizat în practica colar , întrucât se constituie ca o selec ie 
de lucr ri reprezentative pentru indicarea progresului înv rii, precum i pentru dezvoltarea creativit ii 
elevilor care î i aleg singuri unele lucr ri, se pot autoevalua i pot reflecta asupra cuno tin elor acumulate. 
Este un instrument flexibil, u or adaptabil la specificul disciplinei i al clasei, solicitând o apreciere mai 
mult calitativ  decât cantitativ .                     

Un portofoliu poate con ine unele din temele de acas  ale elevilor: fi e de lucru, referate, eseuri, 
pliante, desene, plan e, teste, teze, diplome, contribu ii la reviste colare etc. 

 
-autoevaluarea  
Autoevaluarea reprezint  o metod  de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin implicarea elevilor 

în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite i comunicate anterior de c tre 
profesor în colaborare cu ei sau nu. Pentru unii autori, autoevaluarea poate însemna chiar ”motorul 
înv rii”, atâta timp cât elevii cunosc  i con tientizeaz  aceste criterii. Se impune ca elevii s  fie încuraja i 
s  se autoevalueze, întrucât astfel pot urm ri mai atent obiectivele pe care le au de îndeplinit, sarcinile de 
lucru pe care le au de rezolvat i nivelul de performan  la care trebuie s  accead . Se pot utiliza grile de 
autoevaluare, prin care elevul î i poate determina individual eficien a activit ii. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 
INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

Evaluarea online 
 
 
 

Prof. Viziteu Oana 
 
 
 
 
In procesul de evaluare online trebuie sa acordam o importanta deosebita mai multor aspect, cum ar 

fi: o analiza critica a programelor scolare, o analiza a competentelor, alegerea metodelor, instrumentelor si 
tipurilor de itemi potriviti. 

Este important sa acordam o atentie deosebita felului in care realizam instrumentul de evaluare : 
sarcinile si continuturile probelor de evaluare sa  fie interesante si provocatoare, astfel incat sa transforme 
evaluarea rigida intr-o experienta de explorare. Este stiut faptul ca orice act de evaluare este si un act de 
invatare.  

Astfel, sistemele online de evaluare faciliteaza o experienta de invatare personalizata pentru elevi, 
deoarece progresul, notele si performantele lor scolare sunt urmarite in sistemul centralizat. Printre 
avantajele unui sistem de evaluare online, se numara: reducerea costurilor, eforturilor si timpului necesar 
pentru evaluarea manuala a fiselor de raspunsuri, scanarea si criptarea foilor de raspunsuri pentru partajare 
rapida si sigura, existenta unor optiuni pentru adaugarea de feedback elevilor, caracteristici de clasificare 
automata care reduc erorile umane, urmarirea rezultatelor si p-rogresului fiecarui elev, in timp.  

Mai mult decat atat, evaluarea in timp util facilitata de platformele online reduce timpul de asteptare, 
oferin elevilor rezultate instantanee, astfel incat elevul sa poata analiza rapid progresul sau de invatare, 
punctele forte dar si cele slabe.  

Utilizarea evaluarii online este in egala masura utila si profesorilor care pot analiza rezultatele elevilor 
identificand domeniile de performanta scazuta si isi pot astfel concentra atentia asupra lacunelor de 
invatare. Rapoartele detaliate ii pot ajuta in crearea unor programe specifice pentru acesti elevi, ceea c ear 
duce la rezultate mai bune si ar spori increderea si motivatia elevilor.  

In continuare voi enumera cateva platforme si aplicatii utile in procesul de evaluare online. Google 
Forms este o aplicatie Googloe Drive care permite realizarea de documente la care elevii pot colabora in 
timp real folosind smartphone-uri, tablete, laptopuri sau calculatoare. Intrebarile din formular pot fi aranjate 
in ordinea dorita, poate fi ales tipul de intrebari, iar raspunsurile pot fi salvate intr-o foaie de calcul, Google 
Sheets, fiind usor de urmarit.  

Cadrul didactic poate accesa acest tip de formular din contul sau google, iar elevul, prin accesarea 
link-ului primit. Formularele pot fi personalizate in functie de fiecare disciplina si cadru didactic. Kahoot! 
este o aplicatie care are la baza jocul, cu ajutorul careia se pot realiza teste interactive. Elevii primesc 
imediat feedback-ul prin slide-uri animate. Pentru a accesa aplicatia, cadrul didactic isi creeaza un cont, iar 
elevii acceseaza site-ul, instaleaza aplicatia si introduce pinul primit de la profesor. ASQ (another smart 
question) este o aplicatie care poate fi accesata atat pe web cat si pe telefon. Cadrul didactic isi creeaza un 
cont, in care mentioneaza unitatea de invatamant din care face parte, adauga disciplina si clasele la care 
preda.  

Cadrul didactic poate vedea in timp real ce lucreaza elevii, iar nota se calculeaza automat. Se poate 
lucre diferentiat cu elevii, iar acestia isi pot verifica evolutia, vazand cat la suta mai au pana sa stapaneasca 
anumite cunostinte. Parintii au si ei acces la aceasta aplicatie.  

Totusi, oricat de atractive ar fi platformele de evaluare online, acestea nu pot inlocui in totalitate 
multiplele actiuni ale unui feedback al invatarii.  
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EVALUAREA PRIN METODA PROIECTULUI 

Prof. Vizitiu Ana-Maria,                                                                
Colegiul Na ional „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neam  

 

 
Evaluarea performan elor elevilor prin sarcini de lucru complexe constituie o realizare a unei evalu ri 

autentice, iar aceasta nu trebuie administrat  formal. Sarcinile unei astfel de evalu ri se rezolv  nu doar în 
clas , ci i acas , perioada este flexibil  i se apreciaz  atât procesul care conduce la realizarea lor, cât i 
produsul final.  

Activitate ampl  ce începe în clas  prin definirea i în elegerea sarcinii, se continu  acas  pe o 
perioad  în care elevul are consult ri cu profesorul i se încheie tot în clas  prin prezentarea în fa a colegilor 
a rezultatelor i/sau a produsului, proiectul poate oferi situa ii autentice, din via a real  pentru 
contextualizarea activit ilor de înv are i încorporarea capacit ilor de gândire de nivel superior. În acela i 
timp, se subsumeaz  noii viziuni, definit  prin mutarea accentului asupra elevului i vizarea celor „patru 
piloni ai educa iei secolului al XXI-lea: a înv a s  cuno ti, a înv a s  faci, a înv a s  fii i a înv a s  
convie uie ti”.  

Con tientizând schimb rile survenite ca urmare a noilor tehnologii i a introducerii acestora în 
practica colar , am recurs la reconsiderarea evalu rii pentru o secven  a unit ii de înv are Dragostea, la 
clasa a IX-a, prin utilizarea metodei proiectului. Secven a a fost reprezentat  de abordarea textului O noapte 
furtunoas , de I. L. Caragiale. 

Pe parcursul orelor destinate acestei activit i, elevii au fost îndruma i s  descopere o parte din crea ia 
dramatic  a lui I. L. Caragiale, s  redacteze eseuri, referate, argumentându- i propriile reac ii la receptarea 
textului, pentru a putea face conexiuni între personajele comediei, felul în care acestea vorbesc, gândesc i 
se comport  i societatea contemporan .  

Citind i explorând lumea posibil , creat  în comediile lui I. L. Caragiale, au realizat portofoliul de 
lectur . Ulterior, au vizionat i o punere în scen  a piesei, care i-a ajutat într-o dramatizare proprie a unei 
secven e din comedie. Activit ile s-au desf urat pe parcursul a opt ore, în clas  i în afara ei (vizionarea), 
în care am îmbinat munca în echip  cu cea individual .  

Am pornit în demersul nostru de la câteva întreb ri esen iale prin care am urm rit „provocarea” 
elevilor la reflec ie:  

 Cum poate literatura s  ne faciliteze autocunoa terea i dezvoltarea personal ? 
 De ce mai citim ast zi Caragiale? 
 Ce impact au asupra oamenilor de azi piesele lui Caragiale? 

 

Prima or  a debutat cu lansarea întreb rii: Cum poate literatura s  ne faciliteze autocunoa terea i 
dezvoltarea personal ? Elevii au completat jurnalul reflexiv i au  generat r spunsuri la aceast  întrebare, 
iar apoi a avut loc o discu ie. În perechi, au completat graficul tiu/Doresc s  tiu/Am înv at pentru 
actualizarea cuno tin elor despre comedie i au raportat frontal cele discutate  i completate.  

Graficul s-a constituit ca instrument de evaluare ini ial  cu func ie diagnostic , prin care am 
identificat i analizat cuno tin ele pe care le posed  elevii în leg tur  cu specia comediei, precum i nevoile 
lor de înv are.  
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Dup  o discu ie de reactualizare a cuno tin elor anterioare despre opera lui I. L. Caragiale, am propus 
elevilor realizarea unui scurt eseu în care s  r spund  la întrebarea: De ce mai citim ast zi comediile lui 
Caragiale? Eseul s-a constituit ca un document word care urma s  fac  parte din portofoliul electronic al 
elevului.  

În cea de-a doua or , elevii i-au prezentat Portofoliul de lectur  (The Student Jurnal Handout)  prin 
care am verificat lectura comediei. Fiecare i-a ales un singur aspect pe care l-a prezentat colegilor, 
motivându- i alegerea. Sarcinile de lucru care au orientat activitatea elevilor au fost cuprinse în fi a 
urm toare: 

1. Comedia este alc tuit  din dou  acte, fiecare act având 9 scene. Propune câte un titlu pentru fiecare 
act, potrivit ac iunii  prezentate.  

2. Scrie un rezumat de cinci fraze pentru fiecare act. 

3. Prezint  expozi iunea acestei comedii. 

4. Poveste te întâmplarea de la care se declan eaz  conflictele din comedie. 

5. Ilustreaz  momentul culminant al ac iunii comediei. 

Aspectul pe care cei mai mul i elevi au dorit s  îl prezinte colegilor a fost r spunsul la prima sarcin  
de lucru, argumentând alegerea prin speran a c  titlul ales este original. 

Dac  în studiul textului epic ecranizarea poate fi d un toare, în dramaturgie este recomandat  
vizionarea spectacolului, poate cea mai bun  cale de acces în lumea textului dramatic. Astfel, etapa 
urm toare a constat în vizionarea piesei O noapte furtunoas , în care  s-au urm rit jocul actorilor, tr s turile 
personajelor, limbajul, modul în care didascaliile contribuie la punerea în scen  a textului dramatic, aceasta 
fiind urmat  de o dezbatere.  

Împ r i i în ase grupe, elevii au avut de identificat în comedie fragmente reprezentative pentru câte 
un personaj. Cunoscând deja elementele care trebuie s  apar  într-o caracterizare, având o astfel de fi -tip, 
pe care o pot consulta ori de câte ori întâmpin  dificult i, în acelea i grupe, au lucrat pentru caracterizarea 
personajelor prin metoda cadranelor. Câte un elev din fiecare grup  a prezentat rezultatele discu iei, în timp 
ce a fost urm rit de ceilal i. S-a realizat în clas  planul de caracterizare a personajului, iar acas , în scris, 
eseul structurat. O alt  sarcin  dat  elevilor a fost realizarea unei prezent ri Power Point pentru a ilustra 
tipurile de personaje specifice operei lui I. L. Caragiale pe care le-au identificat în urma lecturii comediei. 
Produsele realizate de c tre elevi au eviden iat originalitatea acestora. 

Ora s-a finalizat cu prezentarea i analiza observa iilor consemnate în fi e de c tre elevi, etap  în care 
am sesizat modul în care ace tia se raporteaz  la sarcinile de lucru, urm resc aspectele esen iale i le 
evalueaz . Fi a i discu ia s-au constituit astfel ca o form  de interevaluare în cadrul activit ii. 

Dup  ce au avut de rev zut fi a teoretic  despre comic i comedie i de identificat în text fragmente 
reprezentative, elevii au participat la o discu ie prin care s-a urm rit eviden ierea tipurilor de comic, pentru 
care elevii au avut de pus în scen  scene din comedie. Acestea au fost prezentate în fa a clasei, care a f cut 
aprecieri asupra activit ii colegilor. Exerci iile de dramatizare realizate de c tre elevi demonstreaz  în ce 
m sur  ace tia au în eles lumea personajelor i universul textului. 

Evaluarea final  a vizat portofoliul electronic al elevilor, care con ine toate materialele create pe 
parcursul înv rii, dar i întreaga activitate desf urat . Metoda prezint  avantaje deoarece permite 
urm rirea progresului elevilor atât ca proces, cât i ca produs, eviden iind performan ele acestora de-a 
lungul timpului.  

La sfâr itul demersului de înv are, portofoliul oglinde te activitatea elevului, eviden iind progresul 
acestuia de-a lungul unit ii, gradul de implicare în realizarea sarcinilor de lucru, reflec iile acestuia.  

Dincolo de dezavantajul generat de timpul mare necesar pentru utilizarea metodei, identificat 
deopotriv  de c tre elevi i de c tre profesor,  proiectul r mâne o  modalitate activ  de înv are i evaluare, 
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care îi pune pe elevi în situa ii diferite. Valoarea instructiv  i formativ  este dat  de centrarea aten iei 
asupra activit ii elevului, dar i de diversitatea formelor de prezentare care stimuleaz  creativitatea.  

De asemenea, ca metod  utilizat  în evaluare, îi ajut  pe elevi s  î i evalueze propria munc , s  î i 
planifice alte activit i, având func ie de ameliorare i de corijare a unor disfunc ii, în acela i timp oferind 
cadrului didactic posibilitatea dezvolt rii unei rela ii complexe cu clasa. 
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EVALUAREA ÎN COALA ROMÂNESC  ACTUAL  

AUTOR: VLAD LENU A,                                                              
PROFESOR PENTRU ÎNV MÂNT PRIMAR 

 

Evaluarea este o component  de seam  a procesului de înv mânt, încheie ciclul predare- înv are, 
devenind, ea îns i, un proces prin care se estimeaz  m sura la care cei doi ,,agen i umani”, profesorii  i 
elevii, au realizat, la parametri dori i, performan ele propuse. Ea are menirea de a facilita reglarea  activit ii 
profesionale, oferind informa ii despre calitatea pred rii, despre modul în  care a  fost realizat con inutul 
instruirii, despre accesibilitatea acestuia, despre valoarea tehnologiilor de predare. 

Înv mântul românesc  traverseaz  o perioad  în care  trebuie regândit  întreaga strategie de predare-
înv are, evaluare, pentru ca actuala genera ie de elevi s   nu r mân  cu lacune de ordin tiin ific, i nu, în 
ultimul rând, de natur   psihologic . 

To i factorii educa ionali trebuie s  in  pasul cu noile tendin e, de i reprezint  o provocare atât pentru 
profesori cât i pentru elevi. Calculatorul a devenit un,,must have” i în colile din România, aducând o 
serie de avantaje prin folosirea acestuia în activit ile de evaluare: obiectivitatea evalu rii  rezultatelor,feed-
back imediat pentru elevi i profesor, întocmirea diagnozei, elevii îsi  expun în mod independent 
cuno tin ele, diminuarea emo iilor. 

Platformele i aplica iile disponibile online, reprezint  instrumente utile în predare i evaluare, iar 
utilizarea tehnologiei în demersul didactic trebuie f cut  cu aten ie i în mod adecvat. 

Un cadru didactic bine preg tit este cel care st pâne te foarte bine metodele i instrumentele de 
evaluare i care le aplic  în func ie de particularit ile clasei la care pred . Utilizarea eficient  a strategiilor, 
metodelor i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativit ii,al gândirii critice, al 
manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a 
culturii generale, formarea de abilit i,atitudini, competen e,priceperi i deprinderi necesare integr rii 
sociale a acestuia. 

Utilizez în cadrul tuturor orelor manualele digitale, care con in anima ii atractive , contribuind la 
în elegerea noilor cuno tin e.Am utilizat testele online din manuale  digitale pentru o evaluare continu , 
formativ .Alte instrumente, aplica ii pe care le-am utilizat în evaluarea elevilor: Quizizi, Wordwall, Lerning 
Apps, Google forms. 

Exerci iile sau testele online sunt aparent mai atractive decât exerci iile clasice pe hârtie, sunt mai 
interesante vizual i folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev-calculatorul i internetul. În felul acesta i 
evaluarea nu va mai fi ceva de temut i poate c p ta o fa  mult mai prietenoas . Este  important ca 
evaluarea online s  urm reasc   însu irea de c tre elevi a obiectivelor i competen elor propuse. 

Forma de lucru online este o provocare a zilelor noastre. Platformele i aplica iile disponibile online  
devin foarte utile în procesul educativ i cu ajutorul lor se pot desf ura activit i foarte atractive, dar nu 
sunt la fel de eficiente ca înv mântul face-to-face. 

Testele online, de i au un grad mai mare de atractivitate pentru elevi,are anumite limite, care pot fi 
de ordin tehnic, elevii nu pot fi controla i în permanen , eficien   sc zut  în cazul testelor de diagnostic, 
ofert   limitat   pentru limbajul specializat. 

Consider c , solu ia cea mai potrivit  este îmbinarea cât mai eficient  a metodelor tradi ionale cât i 
a celor online i nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor metode. 

Este important s  nu ne concentr m doar pe evaluarea rezultatelor i pe eviden ierea gre elilor pe care 
la fac elevii.Cu toate acestea, este în interesul nostru i al lor s  avanseze în educa ie  i s   nu memoreze i 
s   înve e pentru testare. coala ar trebui s   consolideze încrederea în sine s n toas  a elevilor  i fiecare 
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elev  ar trebui s   g seasc  suficient spa iu pentru propria realizare de sine i pentru  a- i satisface nevoile 
cognitive. 

Elevii trebuie s  înve e s  renun e la rolul lor pasiv i s  î i asume responsabilitatea pentru propria 
înv are. 

 
 
 
Bibliografie: 

-,,Didactica limbii române în învâ mântul primar”-Ioan erdean 
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STRATEGII DE EVALUARE IN MEDIUL ONLINE 

Prof. înv. primar: Vlad Teodora Laura                                                    
coala Gimnazial  „Mihai Viteazul” Fete ti, jud. Ialomi a 

 

 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Exist  multe defini ii pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont. De 
exemplu, Doina Mihala cu (2006) consider  c : Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe 
baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur . 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

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

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

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

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

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

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
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Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem s  inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

 

Bibliografie: 

 Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 

 Florea, N.M., Valorificarea evalu rilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului 
didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-
1, https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_sc
olare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

 T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
INTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF. VL DAN MARIA                                                               
SCOALA GIMNAZIALA NR. 195 

 
 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Perioada evalu rii în care se încearc  descoperirea în totalitate a elevului, se realizeaz  dezvoltarea 
altor instrumente de evaluare (analiza programelor, teste psihologice, teste afective, rapoarte ale p rin ilor, 
profilul elevului). 

Opera iile evalu rii 

M surarea, interpretarea/aprecierea i decizia sunt cele mai importante opera ii ale evalu rii. 

1. M surarea: 

- este opera ia prin care sunt atribuite simboluri (valori numerice, litere, expresii) unor rezultate, 
manifest ri; 

- pentru m surarea achizi iilor colare intrumentele utilizate sunt: testele educa ionale, probele orale, 
portofoliul; 

2. Interpretarea/Aprecierea: 

- presupune emiterea unei judec i de valoare cu privire la rezultatul m sur rii; 

- sc rile de notare pot fi ordinale, cifrice sau sub form  de calificative; 

3. Decizia: 

- cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor ob inute 

Evaluarea in ambele par i poate fi: 

- ini ial , formativ  si sumativ /final  

Evaluarea ini ial : 

- este o evaluare de diagnosticare, fiind aplicat  la începutul unui an colar/nivel de înv mânt, pentru 
a stabili nivelul elevilor; 

Evaluarea formativ : 

- este o evaluare continu , centrat  pe ac iunea corectiv , func ia principal fiind ameliorarea înv rii; 
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- reprezint  verific ri sistematice din toat  materia 

- este centrat  puternic pe elev i pe procesul înv rii care genereaz  anumite rezultate; 

- nu se exprim  în note 

Evaluare sumativ /final : 

- se realizeaz  la sfâr itul unor etape mari de predare-înv are; 

- practica obi nuit : predare, testare, notare i ,,trecere mai departe”; 

Strategii de evaluare in mediul tradi ional: 

a) Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat  
în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. 

b) Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 
evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri. 

c) Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale. 

Strategii de evaluare in mediul online: 

a) Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Profesorii sunt primii care au de înv at în acest context. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i 
de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La 
polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are.  

Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv  i din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. 
Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 

b) Elevii pot fi evalua i prin trimiterea unor portofolii, proiecte si autoevalu ri lucrate de ei . 

c) Verificarea oral  poate avea loc i în mediul online. 
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Evaluarea în înv mântul pre colar – metoda tradi ional  

Vl descu Lumini a,                                                                     
G. P. N. Valea Nucului, Loc Berca, jud Buz u 

 
Prin metodele interactive copilul intra in necunoscut, intr-o aventura a descoperirii de noi cunostinte, 

deprinderi, el fiind participant activ. Copilul se descopera cu adevarat in universul copilariei, in cadrul 
colectivului de copii. In lumea minunata a copilariei exista comunicare interumana, prietenie, cooperare.  

Actionand alaturi de ceilalti din grup, incepe sa rezolve sarcini si sa se simta ca este persoana 
importanta, capabila sa ia decizii pentru bunul mers al activitatii de grup. In grupul de copii fiecare trebuie 
sa stie sa descopere, compare, clasifice cunostintele dobandite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin 
care se exerseaza procesele psihice cognitive. Metodele interactive il motiveaza pe copil, ii ofera o 
incarcatura afectiva deosebita. 

In gradinita principala activitate este jocul si bazandu-ma pe acest fapt, metodele interactive trebuie 
introduse ca niste jocuri cu sarcini si reguli care sa fie antrenante, atractive. Jocul, ca metoda, valorifica 
avantajele dinamicii de grup, independenta si spiritul de cooperare. Prin joc se afirma eul copilului, 
personalitatea sa. 

Din perspectiva abordarii curriculare si sistemice a procesului de invatamant, evaluarea face parte 
integranta dintr-un tot, nu trebuie tratata izolat, ci in stransa corelatie cu celelalte activitati prin care se 
realizeaza procesul de invatamant, cu predarea si invatarea. Pe de alta parte, metodele, tehnicile si 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluarii: obiectul evaluarii (ce se 
evalueaza), criteriile/ obiectivele educationale, strategiile evaluative. Toate acestea sunt ca elementele unui 
puzzle: pentru a-i intelege sensul, trebuie sa-i ordonezi partile. 

In domeniul evaluarii scolare asistam la un proces de imbogatire a acesteia si tranzitia de la 
manifestarea ei ca instrument de masura si 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 “invatarea asistata de evaluare”. 

 

Evaluarea traditionala 

 expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activitatii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfasoara intr-un context cotidian, si nu la 
finalul unui program de instruire; 

 sau calificativul sanctiona invatarea de catre 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; 
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Dimensiuni ale evalu rii i autoevalu rii                                                   

la disciplinele op ionale 

Profesor înv mânt primar, Vl du  Florica 
coala Gimnazial  „Nicolae Titulescu” Ploie ti 

 
 

 
Început  cu ani buni în urm , reforma din înv mântul românesc a introdus în planul de înv mânt 

i disciplinele op ionale care deschid pentru micii colari posibilit i de a participa cu mai mult interes la 
activit ile colare, având în vedere c  op ionalul este ales de ei, în func ie de aptitudini, preferin e, interese. 

Pentru cadrul didactic este uneori mai dificil s  realizeze programa, s  stabileasc  competen e 
generale i specifice, activit i de înv are, ni te con inuturi interesante pentru elevi, modalit i de evaluare 
eficiente i s  gândeasc  materiale bibliografice sau alte suporturi adecvate. 

Îns  cum înv torul a fost întotdeauna inventiv, ,, un deschiz tor de drumuri ”, s-au realizat op ionale 
deosebite care i-au determinat pe micu i s  fie st pâni i de dorin a de a cunoa te ce e nou, neobi nuit, de a 
c uta i cerceta, de a întreba i de a se întreba. 

coala româneasc  actual  se afl  mereu într-un efort de schimbare i adaptare la cerin ele societ ii 
democratice. Sistemul disciplinelor op ionale, la decizia colilor, urm re te integrarea elevilor într-un 
înv mânt modern, cu o perspectiv  educa ional  permanent . 

Orice op ional înlesne te trecerea de la structura transdisciplinar  la interdisciplinaritate, în trepte 
ascendente, de la diversitate la unitate, de la singular la universal. 

Fiecare înv tor urm re te prin op ionalul ales o educa ie permanent , temele fiind mereu 
selec ionate i ierarhizate astfel încât s  in  cont de particularit ile de vârst , s  corespund  posibilit ilor 
de cunoa tere ale micilor colari i s  poat  valorifica unele aptitudini speciale. 

Am ales la clasa pe care o conduc, în clasa I, op ionalul ,,Educa ie pentru s n tate”, iar pentru 
transpunerea în practic  a acestui op ional am pornit de la premisa c  numai din partea unor copii s n to i 
se poate a tepta un randament colar optim, iar mai târziu o bun  inser ie profesional  i colar . Necesitatea 
educa iei pentru s n tate în rândul elevilor e impus  de finalit ile acesteia: utilizarea limbajului specific 
educa iei pentru s n tate, precum i dezvoltarea unor comportamente de protejare a s n t ii personale i a 
mediului. 

Toate temele alese au fost gândite i adaptate la nivelul de vârst  al elevilor, iar evaluarea rezultatelor 
activit ii educa ionale a p strat caracteristicile evalu rii didactice, având îns  note specifice, determinate 
de treapta de înv are i de natura con inutului evaluat. În acest sens, activitatea de evaluare a rezultatelor 
acestei activit i a c p tat o importan  sporit , devenind o evaluare real , eficient  care m-a ajutat s  
apreciez gradul în care au fost atinse obiectivele procesului i, eventual, dificult ile lui. 

La fel ca toate celelalte componente, evaluarea educa ional  face parte integrant , activ  i important  
din curriculum, dezvoltând rela ii specifice i semnificative în termeni de impact i efecte asupra elevilor. 

Conceptul de evaluare cunoa te la disciplinele op ionale o multitudine de valen e, utiliz ri i 
actualiz ri. Orient rile noi în acest domeniu au devenit deja prioritare. Se urm re te orientarea ac iunilor 
evaluative cu prec dere c tre zonele valorilor ,,personalizate”, ale creativit ii, gândirii critice, interpret rii 
i manifest rii individuale, autonome, independente. În acest sens am reorientat actul de evaluare c tre 

competen e i capacit i, abilit i i aptitudini, în contextul unor situa ii i sarcini de lucru autentice, cât mai 
apropiate de via a real . 
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La disciplinele op ionale, metodologia evalu rii se situeaz  între metodele tradi ionale de evaluare i 
cele alternative (complementare). Metodele tradi ionale de evaluare au c p tat aceast  denumire datorit  
consacr rii lor în timp, fiind cel mai des utilizate la celelalte obiecte de înv mânt. Din aceast  categorie 
fac parte: probele orale, cele scrise i cele practice.   

La op ional, îns , aceste metode sunt mai pu in utilizate consacrate fiind mai mult cele alternative 
care sus in individualizarea actului educa ional prin sprijinul acordat elevului. Acestea ofer  elevilor 
suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu i mai ales ceea ce pot s  fac .  

Am folosit, a adar, la op ionalul meu, metode de evaluare precum: observarea sistematic  a activit ii 
i a comportamentului elevilor, investiga ia, proiectul, portofoliul, concursurile, jocurile de rol, studiul de 

caz sau autoevaluarea. 
F r  a nega valoarea nici uneia dintre metode, consider c  dintre cele enumerate mai sus, portofoliul 

este un instrument de evaluare complex i integrator, incluzând rezultatele relevante ob inute prin celelalte 
metode i tehnici de evaluare. 

La op ional, portofoliul astfel realizat devine ,,cartea de vizit  a elevului”, urm rindu-i progresul pe 
parcursul unei unit i de înv are, de la un semestru la altul, de la un an la altul sau chiar de la un ciclu de 
înv mânt la altul. Elevul va crea o colec ie de produse personale importante, colec ie care va furniza 
informa ii fie pentru evaluarea întregii clase, fie pentru demonstrarea preg tirii pentru trecerea la un nivel 
de înv are superior.  

Ce se evalueaz  i cum se ob in informa iile pe baza portofoliului? Exist  mai multe modalit i de 
evaluare a portofoliului. Putem evalua fiecare element în parte, utilizând metodele obi nuite de apreciere, 
putem evalua nivelul de competen  al elevului prin raportarea produselor sale la scopul propus sau prin 
decelarea progresului realizat pe parcursul realiz rii produselor.  Aceste metode pot fi combinate, 
evaluându-se, de exemplu, atât nivelul atins, cât i dezvoltarea pe parcursul perioadei luate în considerare. 

Printr-o astfel de metod  de evaluare, cadrul didactic poate s - i formeze o imagine complet  despre 
progresele elevilor sub multiple aspecte. Elevii sunt cu adev rat cei care au cel mai mult de câ tigat, pentru 
c  se familiarizeaz  cu arsenalul tehnicilor de cercetare i elaborare multidisciplinar  a unor subiecte de 
mare interes, garan ie a în elegerii aprofundate a realit ii studiate. 

Am utilizat la op ionalul ,,Educa ie pentru s n tate” toate metodele mai sus amintite, îns , cel mai 
important mijloc de evaluare r mâne folosirea metodelor alternative de evaluare, modalitate care ne ajut  
pe noi, cadrele didactice, s  constat m cuno tin ele acumulate de elevi, progresul ob inut de ace tia, dar i 
valorificarea fanteziei, imagina iei, elanul spre aventur  i cunoa tere din partea micu ilor.   

În concluzie, a a cum am ar tat, evaluarea la disciplinele op ionale porne te de la premisa c  atât 
cadrul didactic cât i elevul sunt evaluatori dar i parteneri, între cei doi factori ai educa iei stabilindu-se o 
rela ie de parteneriat.  

Elevul este partenerul nostru la disciplinele op ionale. Depinde de el, dar mai ales de noi, dasc lii, 
dac  i în ce m sur  dorim acest lucru. Începând cu momentul organizatoric i terminând cu evaluarea, 
strategiile avute în vedere reprezint , al turi de tactul pedagogic, comandamentele unei reu ite depline în 
activitatea la clas .  

Disciplina op ional  vine în sprijinul acestei idei întrucât, spre deosebire de cele din nucleul 
curricular, reprezint  op iunea elevilor i a p rin ilor acestora, programa fiind întocmit  în func ie de 
cerin ele i posibilit ile elevilor. 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI LA VÂRSTA PRE COLAR  

Prof. înv. pre colar Vl du u Camelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Gr dini a P. N. Cru e , Gorj 

 
Instruirea asistat  de calculator reprezint  o nou  cale de înv are eficient , valabil  la toate nivelurile, 

treptele i disciplinele pre colare, colare i universitare. Resursele sale interactive angajeaz  practic „o 
modalitate de articulare a diferitelor categorii de valori, teorii i cuno tin e existente în planurile i 
programele colare de ast zi i de mâine” (George V ideanu, „Educa ia la frontiera dintre milenii”). 

Utilizarea calculatorului la vârsta pre colara este posibil  i util  prin faptul c  el nu stânjene te 
comunicarea, chiar o stimuleaz , cu condi ia s  fie corect utilizat, pe baza experien ei pedagogice 
acumulate. În general, calculatorul permite sporirea competen elor sociale i cognitive. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a veni 
în sprijinul pred rii - înv rii - evalu rii, ajutându-l s - i îndeplineasc  mai bine func ia didactic . 

Condi iile de eficien  a înv rii asistate de calculator se refer , în primul rând, la cantitatea de 
informa ie transmis  în unitatea de timp i complexitatea acesteia. 

Materialele audiovizuale pot pune la dispozi ie resurse valoroase pentru sistemul de înv are. 

Procesul de înv are devine mai pl cut i mai interesant prin intermediul calculatorului. Lec iile 
înso ite de texte sugestive i de imagini viu colorate i expresive, care permit dezvoltarea limbajului si a 
vocabularului, pot fi cu u urin  asimilate de cei mici. 

Aceste lec ii se refer  la no iunile de baz , care orice copil trebuie s  le cunoasc . Pe m sur  ce este 
parcurs, bagajul de cuno tin e generale cre te pornind de la no iuni simple, cum ar fi culorile, i ajungând 
pân  la cunoa terea de poezioare, cântecele precum i a unor proverbe i zic tori. No iunile elementare, 
precum animale domestice i s lbatice, anotimpuri, litere i cifre, familie i multe altele încep s  aib  în eles 
de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea celor mici nu numai s  le înve e, ci s  se familiarizeze cu 
calculatorul i, în mod special, cu lucrul cu mouse-ul. 

Cel mai folosit program în înv mântul pre colar, dup  p rerea mea este Power Point. Programul 
Power Point este folosit pentru a crea prezent ri electronice, ce pot rula pe monitorul unui PC, fie cu ajutorul 
unor dispozitive ata ate calculatorului, pe un ecran m rit, putând fi astfel vizionate de mai mul i pre colari. 

Fiind un program u or de utilizat, este i foarte atractiv i reprezint  un mijloc de înv are preferat de 
copii, pentru faptul c  le apare animat, viu i este interactiv. 

La gr dini , calculatorul este utilizat ca un partener de joc, mai târziu intervenind competen a i 
performan a. 

Calculatorul este un instrument didactic i poate fi folosit în scopul eficientiz rii tuturor activit ilor 
din gr dini . 

Înv area asistat  de calculator am folosit-o în dou  situa ii: 

 Calculatorul ca mijloc demonstrativ pentru copii în vederea : 
- ilustr rii unui element din natur  ( CD cu cele patru anotimpuri, CD cu pove ti) 
- intuirea imaginii unor simboluri: litere, cifre, semne matematice, semne de cir cula ie 
evaluarea cuno tin elor asimilate 
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Pre colarul ca utilizator, el comunicând direct cu calculatorul prin intermediul tastaturii, folosind 
literele, cifrele, simbolurile i tastele de comand . 

Precizez c , în aceast  situa ie, doar o parte din pre colari au avut unele deprinderi de utilizare a 
calculatorului. 

Dup  ce i-au însu it aceste deprinderi to i copiii, am folosit programul Paint, unde, fiecare copil a 
înv at s  realizeze un desen cu elemente simple prin folosirea unor butoane din bara de instrumente i 
paleta de culori.Tot aici, le-am putut verifica cuno tin ele înv ate în cadrul CD  (Activitate matematic ) 
unde au recunoscut figurile geometrice din mediul înconjur tor, au rezolvat probleme ilustrate, au compus 
i descompus un num r, au realizat coresponden a între dou  grupe, etc.) Cuno tin ele acumulate în cadrul 

activit ilor matematice au fost transpuse într-un joc, realizându-se astfel o evaluare a copiilor. 

 În cadrul DLC ( educarea limbajului) am folosit CD-uri cu pove ti. 
De exemplu, activitatea de educarea limbajului – repovestire: „Hansel i Gretel” de Fra ii Grimm – 

poate fi desf urat  cu copiii din grupa mare din gr dini , în mod tradi ional (cuno tin e dintr-un singur 
domeniu) sau sub forma activit ii integrate (cuno tin e cu caracter disciplinar). 

Dup  activitatea propriu-zis  de repovestire, pe baza imaginilor (fie plan e cu elemente deta abile, 
fie imagini prezentate la calculator), grupa este împ r it  în dou . Unii vor rezolva o fi  cu con inut 
matematic. Educatoarea le cite te copiilor o scurt  poezie care con ine sarcina de lucru: „În casa de turt  
dulce / Vr jitoarea blestemat  / ine cifrele ascunse, / Tu s  le afli de-ndat ! / Zece sunt. Cum le g se ti, / 
Tu s  le încercuie ti ! / Scrie-le în p tr ele, / Pe rândul care dore ti!”. În timp ce copiii rezolv  fi a, ceilal i, 
la calculator, vor r spunde unor întreb ri (tip gril ), pentru a vedea în ce m sur  s-au familiarizat cu ideile 
i personajele din poveste. Lucrând astfel, totul este mai pl cut i mai stimulativ pentru copii, iar pentru 

educatoare va fi mult mai u or s  verifice rezultatele, deoarece rezultatele sunt date pe loc, pentru fiecare 
copil, la sfâr it realizându-se o statistic  a rezultatelor: pozi ia, numele i prenumele copilului, nota 
ob inut , timpul de rezolvare, data realiz rii testului. 

Dup  rezolvarea testului, se va realiza schimbul: copiii de la calculatoare vor rezolva fi a cu con inut 
matematic, iar cei care au rezolvat fi a, vor rezolva testul gril  de pe calculator.Se pot desf ura i activit i 
interdisciplinare, de exemplu o activitate ce cuprinde domeniile: DLE, DEC, DUS. 

Ex.- Ca obiect de studiu am ales CRIZANTEMA ,care poate fi abordat din perspecti va mai multor 
domenii: 

- Domeniul tiin e ( cunoa terea mediului i matematic ) 
- Domeniul limb  i comunicare 
- Domeniul estetic i creativ( educa ie muzical , educa ie plastic ) 
Am lucrat pe grupe, fiecare grup  având ca sarcin  s  redea cât mai corect caracteristicile florii în 

domeniul respectiv: 

În cadrul domeniului tiin e imaginea unei crizanteme, unde copiii vor denumi p r ile componente 
i vor rezolva probleme ilustrate cu floarea. 

În cadrul domeniului limb  i comunicare- precizeaz  num rul de silabe, sunetul ini ial i final, 
formuleaz  propozi ii pornind de la imaginea unei crizanteme. 

În cadrul domeniului estetic i creativ- copiii vor colora imaginea.O astfel de activitate este atractiv , 
lucrul pe calculator desf urându-se printr-un joc distractiv. 

Activitatea a avut un larg con inut tematic,s-a bazat prin înv area prin cooperare i joc, a stimulat 
procesele memoriei i a dezvoltat capacitatea proceselor imaginative. 

În gr dini  predarea- înv area- evaluarea cu ajutorul calculatorului trebuie s  constituie o variant  
în care copilul s  descopere i s  înve e în mod planificat i logic, evitându-se pe cât posibil dezvoltarea 
unor activit i mecanice. 
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Folosirea calculatorului trebuie s  completeze activit ile tradi ionale nu s  le înl ture. Gr dini a nu 
ar mai avea farmecul ei specific dac  s-ar renun a la jocuri i mi care, la cântece i poezii, la pove ti care 
alin  i modeleaz  sufletul copiilor i îi duc într-o lume fascinant  dar care toate aceste îi ajut  s  în eleag  
lumea aceasta mare. 

Calculatorul trebuie s  fie liantul celor dou  lumi! 

”S  nu-i educam pe copiii no tri pentru lumea de azi.Aceast  lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se adapteze ”( Maria 
Montessori- ” Descoperirea copilului”). 

 

Bibliografie: 

- Ghid de evaluare informatic  i tehnologia informa iei, Editura Aramis, Bucure ti, 2001 
- Revista înv mântului pre colar, nr. 1-2, Editura Coresi, Bucure ti, 2005 

  

950



 

 
METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
 

Prof. înv. pre c. VLAICU DOROGHI PATRICIA 
GR DINI A P. P. NR. 1 SÂNTANA 

 
 
 
 „Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  

mai mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-
l în consecin ! (R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 

m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

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

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                           

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                      : probe scrise( fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

 

                                                              :  lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,                                 
aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice  în 
timpul activit ii i înregistrarea; discu ii individuale;afi area lucr rilor; consemnarea grafic  a rezultatelor 
pe domenii experien iale; 

  

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE

ALTERNATIVE
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

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

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

  

Bibliografie: 
 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  

Valen ele formative ale metodelor alternative de
evaluare sunt urm toarele:

Ofer elevului posibilitatea de a ar ta ceea ce tie
într o varietate de contexte i situa ii, permit

profesorului evaluator s ob in puncte de reper i
s adune informatii asupra derularii activitatii

copilului i implicit a sa; pe baza acestor informatii,
educatorul î i fundamenteaz judecata de valuare
într o apreciere obiectiv a achizi iilor elevilor si a
progreselor inregistrate. progreselor inregistrate.

 

Ofer educatorului o imagine la zi
asupra performan elor copilului, dar si
o imagine exhaustiv asupra profilului

general al cuno tin elor copiilor.

 

Asigur o realizare interactiv a actului de
predare înv are, adapdat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev în parte, valorificând i stimulând
poten ialul creativ i originalitatea acestuia.

Exerseaz abilit ile practic aplicative ale
copiilor, asigurând o mai bun clarificare

conceptual i integrare în sistemul na ional
a cuno tin elor asimilate, care astfel devin

operationale.
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EVALUAREA ÎN ÎNV M NTUL PREUNIVERSITAR 

profesor Vlaicu Jipu Ioana Smaranda                                                     
Gr dini a cu program prelungit num l 18, Ia i 

Evaluarea în înv mântul pre colar este deosebit de important .  

Evaluarea ini ial  se face la începutul unei etape de instruire (an scolar, ciclu de învatamânt) sau la 
clase nou formate. Se verific  cantitatea cuno tin elor copiilor, identificarea lacunelor cu scopul organizarii 
adecvate a predarii sau grupelor pre colarilor. 

Evaluarea continu  se face în timpul demersului de înva are i are ca obiectiv cunoa terea sistematic  
i continu  a rezultatelor zilnice i a progresului pre colarilor. Ea ofer  posibilitatea interven iei imediate a 

cadrului didactic. 

Evaluarea periodic  se face la sfâr itul unui capitol i are ca obiectiv verificarea gradului de 
structurare a unui sistem mare de informa ii. 

Evaluarea final  se face la sfâr itul unei perioade de formare (an colar, ciclu de învatamânt) i are 
ca obiectiv verificarea cantitativ  i calitativ  a însu irii întregii materii studiate. 

Astfel la domeniul limba i comunicare un model de evaluare ar fi: recunoa te personajul din imagine 
i denume te povestea din care face parte; precizeaz  însu irile pozitive / negative ale personajelor; 

selecteaz  scenele care fac parte din poveste. 

La domeniul tiinte, cunoa terea mediului se vor face aplica ii despre mediul înconjur tor, spre 
exemplu recunoa te fenomenele specifice anotimpului toamna i s rb torilor de iarn . 

La matematic , domeniul D , unele exemple de activit i ar putea fi formeaz  mul imi dup  criteriile 
date m rime i culoare; num r  elementele i alege cifrele potrivite; grupeaz  formele geometrice dup  
criteriul cerut. 

Domeniul estetic i creativ, pre colarii deseneaz   i picteaz , spre exmplu  chipul omului, animalele, 
natura etc; dar tot la acest domeniu, pre colarii pot s  modeleaze  forme cerute. 

Tot din cadrul domeniului estetic i creativ face parte educa ia muzical , aici având o gam  larg  de 
cântece. Ca i sarcini de evaluare pot fi recunoa te cântecul dup  audierea unui fragment melodic; cânt  în 
grup sau individual cântece înv ate. 

În cadrul domeniului om si societate se poate observa, sau se poate cere ca pre colarii s  apreciaze 
un comportament ca fiind pozitiv sau negativ, îns  exist  i activit i practice unde ace tia trebuie s  
decupeze, s  îndoaie i s  lipeasc  hârtia etc. 

În cadrul domeniului psihomotric se execut  variantele de mers i alergare înv ate; se execut  
deprinderile motrice înv ate: s ritur , escaladare, târâre, etc. 

Evaluarea constant  a pre colarilor îi ajuta pe educatori s  afle nivelul actual al copiilor, astfel cadrele 
didactice putând face activit i recuperatorii. 
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Instrumente online pentru evaluarea elevilor 

Prof. Vlaicu Octavia,                                                                    
Sc. Gimn. Nr. 3, Lupeni 

 
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de înv mânt, conceperea 

i scrierea mai multor versiune de soft educa ional, testarea lor pe serii de subiec i i apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficien a softului respectiv. Din punctul meu cuprinz tor, dar tardiv. Uita i-v  
pu in la referin e. Toate sunt din urm  cu aproape 10 ani! Asta înseamn  c  aveam suficient timp s  preg tim 
astfel de instrumente. Aveam timp s  cre m o alternativ  în caz de astfel de crize f r  precedent. 

Profesorii trebuie s  tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

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

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. În partea stâng  
g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s  
importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag  
un singur r spuns; 
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2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 

3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 

4. Poll (sondaj) 

5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Dup  ce ne cre m  cont, o s  apar  o nou  interfa  i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
i apoi „Set”. În continuare complet m titlul activit ii i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos 

introducem itemii i defini iile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

Dup  ce am completat cardurile, select m butonul „Create” i o s  ob inem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l i ad ugîndu-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 
În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

• Bara de c utare 
• R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 
• Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 
• Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 
• Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 
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“EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR”                                
Metode tradi ionale de evaluare. 

Prof. Vlaicu - Hergane Aurica                                                            
coala Gimnazial  “Aurel Vlaicu”Arad 

 
Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 

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

Rela ia dintre metoda de evaluare i instrumentul de evaluare trebuie interpretat  ca o rela ie de 
dependen  univoc  a instrumentului de metod , în sensul c  cel dintâi î i subsumeaz  valen ele formative 
i opera ionale realiz rii perspectivei metodologice propuse. Astfel, metoda de evaluare, în ansamblul s u, 

vizeaz  întregul demers de proiectare i realizare a actului evaluativ, de la stabilirea obiectivelor de evaluare 
i pân  la costruirea i aplicarea instrumentului de evaluare prin care inten ion m s  ob inem informa iile 

necesare i relevante pentru scopurile propuse. Din aceast  perspectiv  instrumentul de evaluare este parte 
integrant  a metodei, fiind cel care concretizeaz  la nivel de propus op iunea metodologic  a profesorului 
pentru testarea performan elor elevului intr-o situa ie educa ional  bine definit . 

În lucr rile de specialitate metodele de evaluare sunt structurate în: 

 metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 

 metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Evaluarea oral  este cea mai des utilizat  la clas . Avantajele utiliz rii ei sunt: 

- flexibilitatea i adecvarea individual  a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 
întreb rilor i gradul lor de dificultate în fun ie de calitatea r spunsurilor  oferite de c tre elev; 

- posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în raport 
de un con inut specific; 

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

- tipul de interac iune direct  creat  între profesor i elev, de natur  s  stimuleze modul de structurare 
a r spunsurilor de c tre elev, încurajând i manifest ri care permit evaluarea comportamentului afectiv-
atitudinal. 

Trebuie avute în vedere i dezavantaje ale  evalu rii orale, cum ar fi: 

- diversele circumstan e care pot influen a obiectivitatea atât din perspectiva profesorului, cât i din 
cea a elevului. De exemplu, gradul diferit de dificultate al întreb rilor de la un elev la altul, varia ia 
comportamentului evaluatorului etc. genereaz  o puternic  varietate interindividual  i intraindividual  
între evaluatori sau la acela i evaluator în momente diferite, la fel cum starea emo ional  a elevului în 
momentul r spunsului influen eaz  performan a acestuia din punct de vedere al calit ii presta iei sale; 

- Nivelul sc zut de validitate i fidelitate; 
- Consumul mare de timp. 
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Probele scrise sunt  practicate, i uneori chiar preferate, datorit  unora dintre avantajele lor cum ar fi: 

- economia de timp pe care o realizeaz  în cadrul bugetului alocat rela iei de predare-înv are-
evaluare. Probele scrise permit evaluarea unui num r mare de elevi intr-un timp relativ scurt; 

- acoperirea unitar  ca volum i profunzime pe care acest tip de probe o asigur  la nivelul con inutului 
evaluat; 

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

- posibilitatea elevilor de a- i elabora r spunsul în mod independent reflectând cuno tin e i capacit i 
demonstrate înt-un ritm propriu 

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

Marele dezavantaj al acestei metode  este relativa întârziere în timp a momentului în care se realizeaz  
corectarea unor gre eli sau completarea unor lacune identificate. 

Probele practice ofer  posibilitatea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e în 
practic , precum i a gradului de st pânire a priceperilor i a deprinderilor formate anterior. Formele de 
realizare sunt: lucr ri experimentale, lucr ri de atelier, disec ii, desene, schi e, grafice, etc. 

Probele practice se preg tesc dup   urm toarele criterii: 

 vor fi selectate experien e relevante în raport cu obiectivele de evaluat; 
 se vor elabora cu precizie i claritate cerin ele sarcinii; 
 se vor preg ti echipamentele i aparatura necesar ; 
 se vor stabili criterii / norme de evaluare. 
 
Bibliografie: 

 „Evaluarea curent  i examenele”- Ghid pentru profesori, Coordonator Adrian Stoica, Editura 
ProGnosis i SNEE, Bucure ti 2001. 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/metode-si-instrumente-de-evaluare-la-matematica 
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IMPORTAN A EVALU RII INI IALE                                                  

ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

PROF. ÎNV. PRE COLAR - VLAJ  DANIELA-ALINA                                     
G. P. N CIUTA, COM. M GURA, JUD. BUZ U 

 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981) 

Procesul de înv mânt reprezint  un ansamblu de ac iuni exercitate în mod con tient i sistematic de 
c tre educatori asupra educa ilor, în mod con tient i sistematic de c tre educatori asupra educa ilor,într-un 
cadru institu ional i are ca drept scop formarea perso nalit ii educa ilor în concordan  cu idealul 
educa ional.  

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. 

Evaluarea pre colarilor permite doar prognoze pe termen scurt i se realizeaz  de obicei oral sau prin 
fi e de evaluare, dar este necesar  i important  pentru edcatoare i copii, pentru cunoa terea nivelului atins 
în dezvoltarea personalit ii , pentru individualizare i eficien  în activitate. 

Pe lâng  evaluarea pre colarilor, educatoarea î i poate da seama dac  activit ile didactice desf urate 
au fost bine alese, dac  a folosit materialul adecvat, cât de bine a comunicat cu pre colarii i cât de utile au 
fost metodele folosite în timpul pred rii.               

Evaluarea ini ial  ofer  pre colarului i educatoarei o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i 
a eventualelor lacune ce trebuie completate, precum i a unor aspecte ce necesit  corectate sau îmbun t ite. 
Scopul evalu rii ini iale este atins doar atunci când reu im s -i determin m pe pre colari s  fie receptivi i 
s  în eleag  importan a evalu rii ini iale. 

Pornind de la premiza lui R. Ausbel, „ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area sunt cuno tin ele 
pe care elevul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în consecin !”, ajungem la 
concluzia c  evaluarea reprezint  principalul instrument prin care dasc lul ob ine informa ii esen iale cu 
privire la rezultatele activit ii de înv are.  

Rezultatele ob inute în urma evalu rii ini iale ajut  la realizarea predic iei, stabilirea coordonatelor 
esen iale ale activit ilor viitoare, alegerea strategiilor adecvate pentru ob inerea performan elor copiilor, 
ritmul de parcurgere a con inuturilor, a adar premisa pentru eficien a procesului de înv mânt pre colar 
viitor, care se va oglindi în planificarea semestrial .  

În înv mântul pre colar, evaluarea ini ial  se realizeaz  în modalit i specifice acestui nivel de 
educare i instruire având ca finalitate constatarea progresului fiec rui copil în parte i al grupei în 
ansamblu. 

În urma informa iilor ob inute de la evaluarea ini ial  se planific  demersul pedagogic imediat 
urm tor i eventual a unor programe de recuperare.  

Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  pre colarii, îi ajut  s  con tientizeze propriile 
succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz  propria sa activitate, 
elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea lec iilor, reu ita sau nereu ita 
unor strategii utilizate. De i apare ca instrument de transformare a înv rii i pred rii, evaluarea se 
modeleaz , la rândul s u în raport cu cerin ele acestora.  

Predarea, înv area i evaluarea – cele trei componente ale procesului de înv mânt, se afl  într-o 
strâns  rela ie de interdependen , continu  i necesar .  
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Prof. I. T. Radu define te evaluarea ca fiind „procesul menit s  m soare i s  aprecieze valoarea 
rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a acestuia, eficacitatea resurselor, a condi iilor i a 
opera iilor folosite în desf urarea activit ilor, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în 
vederea lu rii deciziilor privind ameliorarea în etapele urm toare.” 

În func ie de etapa în care se face evaluarea distingem trei tipuri de evaluare:evaluare ini ial , evaluare 
continu  i evaluare final . Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de instruire. Acest tip 
de evaluare îndepline te dou  func ii:  

 func ia diagnostic  - ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil, este o 
condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor derulate cu pre colarii. Vizeaz  cunoa terea m surii în care 
subiec ii st pânesc cuno tin ele i le posed , capacit ile necesare reu itei într-un program nou. Cu ajutorul 
evalu rii ini iale pot fi identificate i lacunele din preg tirea copiilor, capacit ile i abilit ile acestora, 
cuno tin ele pe care le st pânesc, etc.  

 func ia prognostic  - sugereaz  condi iile probabile ale desf ur rii noului program i permite 
anticiparea rezultatelor. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 

În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse urm toarele etape:  

 stabilirea exemplelor de comportamente, în func ie de obiective;  
 formularea itemilor;  
 stabilirea timpului necesar fiec rui item;  
 fixarea punctajului pentru fiecare item;   
 stabilirea unei sc ri de apreciere;  
 centralizarea rezultatelor în grafic.  

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

Printre avantajele evalu rii ini iale se înscriu urm toarele:  

 ofer  educatoarei i pre colarului o reprezentare cât mai exact  a situa iei existente ( poten ialul 
de înv are a pre colarului, lacunele ce trebuie completate i remediate) i de a formula cerin ele urm toare;  

 pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
a unor programe de recuperare.  

Ca puncte slabe ale evalu rii ini iale se pot enumera urm toarele:  

 nu permite o apreciere global  a performan elor pre colarului i nici realizarea unei ierarhii;  
 nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 

pre colarului.  

Evaluarea în general,deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate pentru ca evaluarea ini ial  
s  fie urmat  de rezultatele spontate,e nevoie s  se in  seama de urm toarele: tratarea diferen iat  a elevilor; 
selec ia riguroas  a con inutului înv arii; utilizarea a acelor metode i procedee didactice care s  antreneze 
cel mai mult capacit ile intelectuale, care asigur  înv area activ  i formativ ; îmbinarea eficient  i 
alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual  i pe grupe). 

BIBLIOGRAFIE:  
 

1. Ausbel, P.D., Robinson, R.F. – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, EDP, Bucure ti, 
1981 2. 

2. Neac u, I., Potolea, I., Radu, I., (1996), Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Ministerul 
Înv mântului, Bucure ti.  
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3. Meger, G., (2000), De ce i cum evalu m?, Editura Polirom, Ia i.  
4. Tom a, G. (2005), Psihopedagogie pre colar  i colar , Editura Coressi, Bucure ti. 
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Metode de evaluare în înv mântul online 
 

Profesor în înv mântul pre colar: Vlasin Andreea 
Gr din a cu P. P. ,,Piticot" Dej 

Procesul educa ional actual cunoa te un transfer de la forma sa tradi ional  c tre un proces digital, 
situa ia pedagogic  având drept component  distinct  calculatorul electronic. Transferul c tre mediul 
digital este determinat de necesitatea st pânirii informa ionale a proceselor în timp real, în contextul 
globaliz rii. 

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

Metoda de evaluare este considerat  o cale prin care profesorul ofer  elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea unei 
diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit. 

În literatura de specialitate metodele de evaluare sunt structurate în: 
- metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
- metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Evaluarea modern  se deosebe te de evaluarea tradi ional  prin trei aspecte. Mai întâi prin 

transparen  i ordonare metodologic , apoi prin obiectele i obiectivele evalu rii i, în sfâr it, prin 
redundan  de la centru (minister) spre periferie (cadrele didactice). 

În oricare din metodele de evaluare prezentate, în momentul realiz rii structurii testului de verificare 
trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, 
analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. 

În literatura româneasc  nu putem identifica o metod  modern  de evaluare cu ajutorul 
calculatoarelor, chiar dac  aceasta este tratat  de multe ori ca suport al evalu rii în multe articole. Se spune 
c  „în cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de înv mânt, conceperea 
i scrierea mai multor versiuni de soft educa ional, testarea lor pe serii de subiec i i apoi desprinderea 

concluziilor privitoare la eficien a softului respectiv”. 
„Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 

Este o evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi 
de înv are/în elegere”. În perioada aceasta de înv mânt on-line nu mai avem decât a spera la auto-
determinarea elevului (evaluatului) de a înv a mai mult.  

Instrumente de e-learning i de comunicare:  Aplica ia Skype i platforma Zoom sunt utile pentru 
livrarea con inutului i organizarea activit ilor, iar pentru gestionarea claselor se remarc  ca fiind cele mai 
utile, la ora actual, Google Classroom i Microsoft Team. 

Niciunul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. Voi 
încerca o analiz  a acestora pe metodele de evaluare: 

- Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul (evaluatul) s  poat  expune 

r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at .  
- Probele scrise, dup  opinia mea,  ies din discu ie pentru instrumentele on-line, inclusiv partea de 

teze scrise nu mai este aplicabil . 
- Probele practice… doar dac  au aplicabilitate în mediul electronic. 
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Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea i autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru 
înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora i o poate posta on-line de asemenea. 

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

Înv area i evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. În acest sens platformele Google 
Forms i Microsoft Teams cu Microsoft Forms permit o gam  variat  de întreb ri, punctaje diferite i 
temporizare, dar nici una nu asigur  crearea de categorii de întreb ri care s  limiteze accesul la r spunsurile 
corecte a întreb rilor din test. 

În concluzie, putem spune c  „Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare on-
line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin 
microdeciziile educatorului”. A adar, facem evaluare doar pentru c  trebuie? sau în aceste momente grele 
o facem pentru continuitate. R spunsul ar fi c  o facem pentru a avea un scop, pentru a nu ne izola de 
educa ie i de tot ceea ce înseamn  ea. 

 
 
Bibliografie: 
 
1.  Ionescu, M., Radu, I., Didactica modern , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995; 
2.  Stoica, A., Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma, Bucure ti, 2000; 
3. Stoica, A., Mihail, R., Evaluarea educa ional . Inova ii i perspective, Editura Humanitas 

educa ional, Bucure ti, 2006; 
4. T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 2011. 
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Jocul: Roata fermecata 

Vlasin Iulia-Ioana 
 

 

 

’’ROATA FERMECAT ,,
joc logico-matematic

GRUPA  MIC  ”B”-”FURNICU ELOR”

EDUCATOARE: VLASIN IULIA

 
 

 

Motto:Motto:

,,,,Copilul râde:Copilul râde:
ÎÎnn elepciuneaelepciunea ii iubirea mea e jocul iubirea mea e jocul!!

    Tân rul cânt    Tân rul cânt ::
Jocul Jocul ii îînn elepciuneaelepciunea mea mea--i iubirea!i iubirea!

    B trânul tace    B trânul tace::
Iubirea Iubirea ii jocul meu jocul meu ee--îînn elepciuneaelepciunea!!””

(Lucian (Lucian BlagaBlaga--””Trei Trei fefe ee””))
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Jocul:Jocul:,,,,Roata fermecatRoata fermecat ””
Acest joc este un joc cu figuri geometrice, ce Acest joc este un joc cu figuri geometrice, ce le ofer  copiilor le ofer  copiilor 
posibilitatea de a descoperi forma, posibilitatea de a descoperi forma, marimeamarimea si culoarea pieselor  si culoarea pieselor 
geometrice prezentate pe roata fermecatgeometrice prezentate pe roata fermecat ..
Scopul acestui joc este dezvoltarea Scopul acestui joc este dezvoltarea capacitcapacit iiii de de recunoarecunoa teretere, , 
dede denumire a figurilor geometrice pe baza unui criteriu dat denumire a figurilor geometrice pe baza unui criteriu dat 
( f( formorm , , m rimem rime, c, culoare).uloare).
Sarcina didacticSarcina didactic ::

--recunoarecunoa tereaterea  vizual   a formei  vizual   a formei , , m rimiim rimii,  ,  ii culorii figurilor  culorii figurilor  
prezentate;prezentate;
Regulile jocului:Regulile jocului:

--fiecarefiecare copil va copil va recunoarecunoa tete piesa geometric  când acesta este  piesa geometric  când acesta este 
numit de c tre educatoarenumit de c tre educatoare;;

 

DesfDesf urareaurarea jocului:jocului:

La La îînceput  se va executa  jocul de prob  de c tre nceput  se va executa  jocul de prob  de c tre 
educatoare;educatoare;
Apoi la  Apoi la  îîndemnul educatoarei este numit un copil ndemnul educatoarei este numit un copil 
care va  spune ce figur  geometric   se afl   pe roata care va  spune ce figur  geometric   se afl   pe roata 
fermecat  fermecat  ;;
Un alt copil va r spunde ce m rime are aceast  figur  Un alt copil va r spunde ce m rime are aceast  figur  
geometricgeometric ;;
La La îîndemnul educatoarei alt copil va spune  ndemnul educatoarei alt copil va spune  ii
culoarea  figurii geometrice aflate pe roata ;culoarea  figurii geometrice aflate pe roata ;
Se vSe vaa rula  roata  pân   vor r spunde  rula  roata  pân   vor r spunde totitoti copiii;copiii;

       

WORDWALLWORDWALL

  Pentru aceast  activitate  am folosit Roata aleatorie de pe pl  Pentru aceast  activitate  am folosit Roata aleatorie de pe platforma atforma 

WORDWALLhttpsWORDWALLhttps://://wordwall.networdwall.net//roro//resourceresource/8120622/figuri/8120622/figuri--geometricegeometrice

 
 

 

       

Aceast  platform  am folositAceast  platform  am folosit--o o îîn n activitactivit ileile desfdesf urateurate onlineonline, , 
fiind foarte fiind foarte îîndr git  de copiiindr git  de copiii;;
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Evaluarea online &tradi ional  

 

Prof. Vla in Mihaela 
Liceul Tehnologic Telciu, Jud. Bistri a-N s ud 

                
 
 
Evaluarea este una dintre componentele cruciale ale înv rii. Cei implica i în comunitatea 

educa ional , adic  factorii de decizie, profesorii, elevii, p rin ii au idei diferite cu privire la implementarea 
strategiilor de evaluare. În timp ce unii cred c  metodele tradi ionale de evaluare sunt mai eficiente, al ii 
consider  c  instrumentele de evaluare online sunt superioare. 

Evaluarea este definit  ca „orice metod  utilizat  pentru a în elege mai bine cuno tin ele actuale pe 
care le posed  un elev”. Pentru o lung  perioad  de timp, înv area elevilor a fost m surat  numai prin 
testarea în cadrul colii tradi ionale. În prezent, se realizeaz  c  acesta nu este doar un mod de a colecta 
informa ii despre înv area elevilor. Mai mult, testarea este v zut  ca o singur  parte a evalu rii i un 
concept mai larg de evaluare este utilizat pe scar  larg . 

 
Ce este educa ia tradi ional ? 
 
Educa ia tradi ional  are loc într-o clas  cu un profesor care planific  i prezint  o anumit  lec ie 

tematic . Profesorul poate folosi diverse instrumente educa ionale, cum ar fi activitatea frontal  cu elevii, 
portofolii ale elevilor, munca în grup i activit i individuale. Pot fi aplicate chestionare de clas  sau 
evalu ri informale i pot fi stabilite teme. 

Cele mai frecvent utilizate metode tradi ionale de evaluare sunt: testele cu alegeri multiple, testele 
adev rate / false, r spunsurile scurte i eseurile.  

Teste, de tipul adev rat / fals, solicit  elevilor s  ia o decizie i s  afle care dintre cele dou  r spunsuri 
poten iale este adev rat. Deoarece sunt lesne de notat, este u or s  administra i teste adev rate / false. Cu 
toate acestea, ghicitul ar putea cre te ansele de succes cu 50%. Mai ales, atunci când elementul testului 
este fals, este destul de greu s  afl m dac  elevul tie cu adev rat r spunsul corect. O solu ie posibil  este 
de a cere elevului s  ofere o explica ie pentru elementul incorect sau s  rescrie corect afirma ia. 

 
Testele cu alegere multipl  sunt utilizate în mod obi nuit de c tre profesori din urm toarele 

motive:  
 
1. Sunt rapide, u oare i economice pentru a înscrie. De fapt, ele pot fi evaluate de un computer. 
2. Pot fi punctate obiectiv i, astfel, pot da aspectul testului de a fi mai echitabile i / sau mai fiabile 

decât testele punctate subiectiv. 
3. Reduc ansele ca elevii s  ghiceasc  articolele corecte în compara ie cu articolele adev rat-false. 
 
Eseurile sunt instrumente eficiente de evaluare, deoarece întreb rile sunt flexibile i evalueaz  

abilit ile de înv are de ordin superior. Cu toate acestea, acestea nu sunt foarte practice datorit  faptului c  
este foarte dificil i consum  mult timp pentru a fi corectate. Mai mult, subiectivitatea ar putea fi o problem  
în notare. 

Teste cu r spuns scurt. Articolele sunt scrise fie ca o întrebare direct  care solicit  elevului s  
completeze un cuvânt sau o fraz  sau ca afirma ii în care un spa iu a fost l sat necompletat pentru un scurt 
r spuns scris. Întreb rile trebuie s  fie precise, altfel elementele care sunt deschise interpret rilor permit 
elevilor s  completeze spa iile libere cu orice r spuns posibil. 
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Care sunt avantajele educa iei tradi ionale? 
 

 Încredere – în sala de clas , în care un grup de elevi lucreaz  împreun  cu un profesor la o 
problem , un sentiment de încredere îi motiveaz  pe elevi de a aborda subiecte noi. 

 Munca în grup - o parte esen ial  a experien ei tradi ionale la clas  este interac iunea dintre elevi 
i munca în echip  la proiecte. Aceste proiecte pot fi finalizate într-un mediu online, dar nu permit acela i 

nivel de interac iune social  i înv are informal  ca i în sala de clas . 
 Abilit i interpersonale – elevii înva  s  interac ioneze între ei i cu un profesor, se cultiv  abilit i 

interpersonale. Aceste abilit i sunt utile în alte situa ii din via a personal  i profesional  a elevilor. 
 Presiune – în înv area tradi ional  exist  un program stabilit, cu termene limit  i ore stabilite 

pentru finalizarea lucr rilor. Elevii trebuie s  înve e s  lucreze în medii cu presiune ridicat , organizate,  
abilitate care este transferabil  în alte domenii ale vie ii lor. 

 Vorbirea în public - nevoia de a pune întreb ri, de a dezbate punctul de vedere în fa a unui profesor 
creeaz  încredere în capacitatea de a vorbi în public a unui elev. Aceste abilit i sunt dificil de realizat într-
o clas  online, chiar i în cazul în care sunt necesare prezent ri Zoom. 

 
Ce este educa ia online? 
 
Înv area online are loc prin intermediul internetului i este o form  de înv are la distan . Se poate 

lucra profesor-elevi, în mod sincron sau lucrând în ritmul elevului prin materialul neîndrumat (asincron). 
Con inutul poate fi livrat ca text, imagini i videoclipuri, iar caracteristicile ar putea include evalu ri online 
sau activit i interactive. 

 
Care este avantajul educa iei online? 
 

 Alegere - subiectele disponibile pentru studiu sunt substan ial mai multe decât într-un mediu 
educa ional tradi ional 

 Costuri - educa ia online are de obicei un pre  mai accesibil decât educa ia fa  în fa  sau 
tradi ional .  

 Flexibilitate – permite elevilor s  participe la cursuri la o or  aleas  de ei (lec iile pot fi inregistrate) 
  Lec ii in care avem invita i sau prelegeri realizate de  exper i - Este mult mai u or  s  organiz m 

o prelegere cu invita i prin Zoom sau Google Meet,  deoarece nu le perturb m prea mult orarul, putând a 
se loga de la locul de munc . Elevii pot astfel beneficia de expertiza unor speciali ti la clas . 

 Înregistr ri ale lec iilor - cursurile online vin cu posibilitatea de a înregistra prelegeri online i de 
a le face disponibile pentru vizionarea repetat  de c tre elev. În cele din urm , resursele digitale pot fi 
actualizate rapid i u or cu con inut nou sau mai relevant, dup  cum este necesar, ceea ce înseamn  c  
elevul poate accesa cele mai recente informa ii din materia sa. 

 Participare – numarul de elevi care pot participa într-o clas  online este mai mare. 
 Interac iunea de calitate dintre profesori i elevi - dac  profesorul se simte confortabil folosind 

instrumentele de comunicare digital , interac iunea cu elevii este benefic .   
 
Exist  argumente pro i contra ambelor tipuri de evalu ri. O abordare echilibrat  între evaluarea 

tradi ional  i cea alternativ  este greu de realizat. În timp ce decid ce strategie de evaluare s  utilizeze, 
profesorii trebuie s  ia în considerare aspecte precum con inutul, contextul, audien a. Dup  ce au fost clar 
definite obiectivele, trebuie utilizate instrumente de evaluare adecvate.  

 
În func ie de natura actului înv rii, o combina ie a ambelor tehnici de evaluare ar putea fi util . Îns  

este necesar  o anumit  investi ie financiar  în software de evaluare online, i credem c  beneficiile 
dep esc cu mult costurile. 
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METODE, TEHNICI I INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE:                    

proiectul i portofoliul 

Vochitoiu Nadia 

  
Cum evalu m? 

Pentru a identifica r spunsuri adecvate la aceast  întrebare este necesar s  ne orient m reflec ia asupra 
metodelor, tehnicilor i instrumentelor pe care le valorific m în cadrul demersului evaluativ, astfel încât i 
acesta (nu numai actul pred rii i al înv rii) s  se poat  caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient. 

Lucr rile de specialitate, studiile în domeniu  (I.T. Radu, 2000; G. Meyer, 2000; A. Stoica, 2001; D. 
Ungureanu, 2001; C. Cuco , 2008; M. Manolescu, 2002, 2005; X. Roegiers, 2004; C.L. Oprea, 2006 etc.) 
propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare, f r  nicio inten ie îns  de a elimina din 
aria metodologic  a evalu rii metodele tradi ionale, clasice.  Selec ia în ceea ce prive te metodele i 
tehnicile moderne de evaluare include: h r ile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul i 
portofoliul. 

Proiectul - reprezint  „o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  
profesorilor pentru evaluarea sumativ .” (Cuco , 2008, 138).  Elaborarea proiectului necesit  o perioad  
mai mare de timp (câteva zile sau câteva s pt mâni) i poate fi sarcin  de lucru individual  sau de grup. 

În utilizarea acestei metode se parcurg urm toarele etape: 

1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implica i i elevii dac  le este deja familiar acest tip de 
activitate). 

2. Stabilirea i precizarea perioadei de realizare a proiectului. 

3. Familiarizarea elevilor cu exigen ele specifice elabor rii unui proiect. 

4. Planificarea activit ii (individuale sau de grup) - formularea obiectivelor proiectului; - constituirea 
grupelor de elevi (dac  este cazul); - distribuirea/alegerea subiectului de c tre fiecare elev/grup de elevi; - 
distribuirea/asumarea responsabilit ilor de c tre fiecare membru al grupului; - identificarea surselor de 
documentare. 

5. Desf urarea cercet rii/colectarea datelor. 

6. Realizarea produselor/materialelor. 

7. Prezentarea rezultatelor ob inute/a proiectului. 

8. Evaluarea proiectului 

Este indicat ca profesorul s  le recomande elevilor ca în realizarea proiectului s  respecte urm toarea 
structur  (adaptare dup  Stoica, 2001, 60-61): 

a. Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, coala, clasa, perioada de 
realizare); 

b. Cuprinsul (se precizeaz  titlurile capitolelor i subcapitolelor); 

c.  Introducerea (se fac referiri la importan a temei, cadrul conceptual i metodologic); 
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d.  Dezvoltarea elementelor de con inut prezentate în cuprins; 

e.  Concluzii; 

f.  Bibliografie; 

g.  Anexe. 

Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consulta ii elevilor în desf urarea 
cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale.  

Evaluarea proiectului implic  atât raportarea la calitatea produsului, cât i la calitatea procesului, a 
activit ii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul s  formuleze criterii clare, susceptibile de a 
asigura o evaluare obiectiv , i s  le comunice elevilor. 

Avantaje ale utiliz rii proiectului: 

- este, în acela i timp, o metod  eficient  de evaluare, dar i o metod  de înv are interactiv ;  

- plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic ; 

-  cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia;  

- asigur  implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 

- faciliteaz  abord rile de tip inter- i transdisciplinar; 

- promoveaz  interevaluarea/autoevaluarea i interînv area;  

- ofer  posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cuno tin e, capacit i, abilit i);  

-permite exersarea i evaluarea 

 capacit ii de a observa;   capacit ii investigative;  capacit ii de analiz , sintez , compara ie, 
generalizare i abstractizare;  capacit ii de a utiliza tehnici specifice de munc  intelectual ;  capacit ii 
de a utiliza, asocia, transfera diverse cuno tin e;  capacit ii argumentative;  capacit ii de a realiza un 
produs etc.; 

- asigur  dezvoltarea competen elor de rela ionare, a competen elor de comunicare;  

- stimuleaz  creativitatea;  

- faciliteaz  dezvoltarea încrederii în propriile for e etc.. 

Limite ale utiliz rii proiectului ca metod  de evaluare: 

- apari ia unor conflicte între elevi (în condi iile elabor rii în grup a proiectelor);  

- minimalizarea rolului profesorului etc.. 

Portofoliul - este „o metod  de evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o secven  mai lung  
de timp, care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe un ansamblu de rezultate.” 
(Cuco , 2008, 140). 

„Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciaz  prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metod  distinct  
de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor ob inute prin evalu ri realizate.” (2000, 225-226). 

 Portofoliul reprezint   „un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând: nivelul general de 
preg tire, rezultatele deosebite ob inute în unele domenii, ca i rezultatele slabe în altele, interese i 
aptitudini demonstrate, capacit i formate, atitudini, dificult i în înv are întâmpinate .a.m.d.” (Radu, 
2000,  226). 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea progresului 
în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an colar 
sau chiar ciclu de înv mânt). 
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Structura unui portofoliu, consider  A. Stoica (2001, 65-66): 

 „poate fi exclusiv o sarcin  a profesorului, în sensul c  ele este cel care stabile te scopul, contextul, 
realizeaz  proiectarea lui, formuleaz  cerin ele standard i selecteaz  produsele reprezentative ale activit ii 
elevilor  sau 

  poate implica i contribu ia elevilor în modul în care acesta se construie te: elevii pot alege anumite 
instrumente de evaluare sau e antioane din propria activitate, considerate semnificative din punct de vedere 
al calit ii lor.” 

Astfel, un portofoliu poate con ine urm toarele „piese”:   fi e de informare i documentare 
independent ,   referate, eseuri, crea ii literare proprii, rezumate, articole,   pliante, prospecte,    desene, 
colaje, postere,   teme, probleme rezolvate,   schi e, proiecte i experimente,   date statistice, curiozit i, 
elemente umoristice referitoare la tematica abordat ,   teste i lucr ri semestriale,   chestionare de 
atitudini,   înregistr ri audio/video, fotografii,    fi e de observare,   reflec ii ale elevului pe diverse 
teme,    decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;    liste bibliografice i comentarii cu privire la 
anumite lucr ri,    h r i cognitive etc.. 

Avantajele utiliz rii portofoliului:   permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate colare i a unor 
produse care, de regul , nu fac obiectul niciunei evalu ri;  eviden iaz  cu acurate e progresul în înv are al 
elevilor prin raportare la o perioad  mai lung  de timp;  faciliteaz  exprimarea creativ  i manifestarea 
originalit ii specifice fiec rui elev;  determin  angajarea i implicarea efectiv  a elevilor în demersul 
evaluativ; permite identificarea punctelor forte ale activit ii fiec rui elev, dar i a aspectelor ce pot fi 
îmbun t ite;  constituie repere relevante pentru demersurile de diferen iere i individualizare a 
instruirii;  cultiv  responsabilitatea elevilor pentru propria înv are i pentru rezultatele ob inute;  nu induc 
st ri emo ionale negative, evaluarea având ca scop îmbun t irea activit ii i  a achizi iilor 
elevilor;  faciliteaz  cunoa terea personalit ii elevului i autocunoa terea;   

Contribuie la:  dezvoltarea capacit ii de autoevaluare;  formarea i dezvoltarea competen elor 
metacognitive;  dezvoltarea capacit ii de a utiliza tehnici specifice de munc  intelectual ;  dezvoltarea 
capacit ii de a utiliza, asocia, transfera diverse cuno tin e;  dezvoltarea capacit ii argumentative;  
dezvoltarea capacit ii de a realiza un produs;  dezvoltarea competen elor de comunicare;  dezvoltarea 
încrederii în propriile for e etc.. 

Dezavantajele utiliz rii portofoliului:   dificult i în identificarea unor criterii pertinente de evaluare 
holistic ; riscul prelu rii unor sarcini specifice elabor rii portofoliului de c tre p rin i etc..   
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Strategii de realizare a evalu rii 
 
 
 

Prof. înv. primar, VODI  CRISTINA 
coala Gimnazial  Filia i, jud. Dolj 

 
 
Strategiile de evaluare reprezinta modalitatile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor de 

masurare-apreciere-decizie in activitatea didactica educativa,integrare realizabila la diferite intervale de 
timp(scurt,mediu,lung) si in sensul indeplinirii unei functii pedagogice specifice. 

In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare: evaluarea initiala/predictiva; 
evaluarea continua /formativa; evaluarea sumativa/finala. 

Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 
instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 

Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele 
de cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la 
inceputul unui semestru. Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul 
functiei predictive, sunt concentrate in doua niveluri de referinta: functia diagnostica, care vizeaza 
cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda capacitatile necesare angajarii lor cu 
sanse de reusita intr-un nou program . In felul acesta pot fi identificate: lacunele ,golurile pe care elevul le 
are in pregatire; 

resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de invatare 
momentane si de perspectiva; conceptele principale, pe care elevul le stapaneste, cu ajutorul carora va putea 
asimila continuturile noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora; posibilitatile 
reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; abilitatile necesare 
pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor; deficientele si dificultatile reale care apar in 
activitatea de invatare 

functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea, realizarea si dezvoltarea corecta a obiectivelor programului urmator (viitoarea lectie,capitol); 
continuturilor absolut necesare; metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; modurilor si formelor 
optime de organizarea a activitatii. 

Functia prognostica presupune: rationalitate, fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 
obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora.  

In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Astfel, dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 

Evaluarea continua/formativa -operatiile de masurare - apreciere continua,cu posibilitatile de decizie 
(note, hotarari, caracterizari, sanctiuni ) angajate la intervale relativ mici de timp (pe parcursul lectiei sau 
in cadrul unui grup de maximum patru-cinci lectii ); 

- actiunile de proiectare curriculara continua a obiectivelor concrete, prezentata sub forma unor 
secvente de instruire flexibila, adaptabile la ritmul individual de mu ca al elevilor, perfectibile pe termen 
scurt si mediu. 
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Ca demers strategic promovat la nivelul proiectarii curriculare, evaluarea continua cu functie 
pronuntat formativa,se realizeaza predominant pe parcursul desfasurarii procesului didactic,avand ca scop 
permanent verificarea sistematica a progresului inregistrat de elevi. Cunoasterea exacta a rezultatelor 
inregistrate sistematic, transparent, permite reglarea /autoreglarea activitatilor de educatie si instruire, pe 
unitati didactice mai mici, dar si pe secvente medii si mari in raport de obiectivele specifice si generale, 
prezentate in diferite formule curriculare. Totusi, ca nota specifica, evaluarea continua/formativa, se 
realizeaza pe secvente mici, cu probe orale, scrise, practice, aplicate oportun si eficient la sfarsitul unei 
unitati didactice. 

Evaluarea continua / formativa determina schimbari atat in conduita didactica a profesorilor cat si in 
comportamentul scolar al elevilor. Ea ofera profesorului informatii care permit ameliorarea imediata a 
proiectului pedagogic de tip curricular, a strategiilor de dirijare a instruirii. Evaluarea continua ii ofera 
elevului confirmarea ca a invatat corect, ca detine calea de invatare corecta. 

Evaluarea sumativa / finala propune operatiile de masurare-apreciere -decizie in timpul sau la sfarsitul 
unei activitati didactice educative in vederea cunoasterii nivelului real de stapanire a materiei dupa 
parcurgerea anumitor perioade si secvente de instruire,conform obiectivelor programelor scolare adaptate 
de profesor la conditiile concrete ale clasei de elevi. Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica 
prioritar cumulativa, cu resurse formative limitate la momentul desfasurarii activitatii didactice. 

Literatura de specialitate considera acest tip strategic de evaluare drept una traditionala, inspirata din 
grija pentru realizarea unui bilant al performantelor elevilor pe o anumita perioada. De aici si denumirea 
care poate fi data acestei strategii de evaluare finala. Este o strategie absolut necesara deoarece ea contribuie 
la finalizarea activitatilor printr-o decizie. Problematica ei consta in perfectionarea formelor si metodelor 
alese pentru astabili o legatura logica atat cu evaluarea initiala cat si cu evaluarea continua. Evaluarea 
sumativa trebuie sa se bazeze pe mai multe masuratori si aprecieri initiale si continue in vederea luarii unei 
decizii finale optime. 

Pe de alta parte, evaluarea sumativa trebuie continuata in contextul in care acest lucru este posibil ca 
reper pentru o noua evaluare initiala si ca sursa pentru perfectionarea in continuare a activitatii respective. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. I. T. Radu, 'Evaluarea in procesul didactic', Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2000; 
2. Ioan Neacsu, Adrian Stoica, Ghid general de evaluare si examinare, Editura Didactica si 

Pedagogica, Bucuresti, 1998; 
3. I. T. Radu, Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului, Editura Didactica si 

Pedagogica, Bucuresti .1981; 
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Provoc ri în Evaluare.                                                                  
Intre evaluarea clasic  si testarea on-line 

 

Prof. VOICA Nela,                                                                     
coala Gimnazial  Sadova, jud. Dolj 

 
Evaluarea trebuie privit  ca un proces care promoveaz  înv area i nu ca un control extern, realizat 

de c tre profesor, asupra “a ceea ce face” i “cum face elevul”. Inclus  în însu i actul de înv are, evaluarea 
necesit  o mai bun  aten ie, atât din partea profesorului cât i din partea elevului, asupra proceselor care au 
loc în înv are, asupra cauzelor care determin  erorile i asupra factorilor favorizan i ai cunoa terii.  

Din aceast  perspectiv , în actul evaluativ, care este mai mult decât un proces de certificare sau de 
aprobare, important este cum se implic  elevul în optimizarea propriei înv ri. Evaluarea cap t  astfel 
valen ele unui proces reflexiv prin care cel care înva  devine con tient de propriile acte i de el însu i, de 
propriile capacit i, iar profesorul se converte te într-un ghid care-l orienteaz  spre atingerea obiectivelor 
informativ-formative. 

Evaluarea este inseparabil legat  de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire i 
educare trebuie s  prevad  criteriile, indicatorii de performan , instrumentele pentru control i, pe de alt  
parte, rezultatele evalu rii constituie baza relu rii procesului instructiv-educativ. Este important  stabilirea 
înc  din faza de proiectare a tipurilor de efecte urm rite la elevi. 

Concomitent este necesar  con tientizarea de c tre ace tia a  obiectivelor de atins i a felului cum vor 
fi evaluate achizi iile. Acest fapt va  contribui la energizarea i la canalizarea efortului i a energiilor celor 
ce înva  pe direc ia dorit . Aducându-le la cuno tin  criteriile de evaluare ce urmeaz  a fi folosite, 
profesorul va stimula motiva ia i le va dezvolta elevilor competen ele autoevaluative. Strategiile didactice 
interactive de predare – înv are, corelate cu cele evaluative conduc împreun  la eficientizarea activit ii 
desf urate de profesor cu elevii s i. 

Evaluarea permite s  ne pronun m “asupra st rii unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informa iilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în 
raport cu o anumit  norm  la care ne raport m” (Etienne Brunswic). 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în func ie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare:  

1.Din punct de vedere al situa iilor de evaluare, putem identifica dou  strategii (vezi Ion T. Radu, 
2000, p,148): 

 evaluare realizat  în circumstan e obi nuite, bazat  pe observarea activit ii elevilor; 
 evaluare specific , realizat  în condi ii special create ce presupune elaborarea i aplicarea unor 

probe, partenerii angaja i în proces fiind con tien i de importan a demersurilor de verificare i apreciere 
întreprinse; 

2. Dup  func ia dominant  îndeplinit , putem identifica dou  strategii: 
 evaluare diagnostic  (se realizeaz  o diagnoz  descriptiv  ce const  în localizarea lacunelor i 

erorilor în cuno tin e i abilit i dar i a “punctelor forte” i o  diagnoz  etiologic  care relev  cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

 evaluare predictiv  prin care se urm re te prognozarea gradului în care elevii vor putea s  r spund  
pe viitor unui program de instruire; 

3. Dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

 evaluare ini ial , realizat  la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situeaz  elevii; 

974



 evaluare formativ , care înso e te întregul parcurs didactic, organizând verific ri sistematice în 
rândul tuturor elevilor; 

 evaluarea sumativ , care se realizeaz  de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire; 
4. Dup  autorul care efectueaz  evaluarea, putem identifica trei strategii: 

 evaluare intern , întreprins  de aceea i persoan /institu ie care este direct implicat  i a condus 
activitatea de înv are (de exemplu, înv torul sau profesorul clasei); 

 evaluarea extern , realizat  de o alt  persoan /institu ie, alta decât cea care  a asigurat derularea 
pred rii i înv rii; 

 autoevaluare, efectuat  de subiectul însu i asupra propriului progres; 
5. Nu este mai pu in important  nici departajarea ce se face între: 

 evaluarea preponderent pedagogic , vizând în esen  ceea ce subiec ii au asimilat, ceea ce tiu s  
fac  i ce capacit i i tr s turi i-au format; 

 evaluarea preponderent psihologic , privind func iile psihice implicate în activitatea de înv are. 
Evalu rile psihologice vizeaz  aptitudinea subiectului de a înv a, adic  ceea ce poate s  fac ; 

6. Dup  obiectul evalu rii: 
 evaluarea procesului de înv are (atât a achizi iilor cât i a procesului în sine); 
 evaluarea performan elor (realizate individual, în grup sau de c tre grup); 
 evaluarea a ceea ce s-a înv at în coal  sau a ceea ce s-a înv at în afara colii; 

7. Dup  accentul pus pe proces sau pe sistem: 
 evaluarea de proces – se refer  la performan ele elevilor; 
 evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desf oar  procesul de înv mânt; 

8. Dup  domeniu: 
 evaluarea în domeniul cognitiv (cuno tin e); 
 evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
 evaluarea în domeniul psihomotor (capacit i, aptitudini, deprinderi); 

9. Dup  modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
 evaluare cantitativ  - rezultatele sunt cuantificabile în func ie de un punctaj; 

evaluare calitativ  - la care rezultatele nu pot fi m surate prin cuantificare. 
Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activit i didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examina i, etc. Dar cel mai important este c  permite 
oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în doar câteva 
minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate de exper i. 

Testarea electronic  poate fi efectuat  la cerere, în mod repetat, încurajând înv area prin repetarea 
subiectelor eviden iate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapid  a progresului unui num r 
mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i r spunsurilor care pot preveni 
copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de întreb ri într-un test, acoperind mai 
bine materia studiat . Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate 
a evalu rii, care impune standardizarea acesteia. În locul r spunsurilor libere, care sunt analizate i notate 
de o persoan , în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimin  / diminueaz  mult factorul 
subiectiv. 

Printre dezavantajele examin rii asistate de calculator vom men iona: limitarea posibilit ilor de 
testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; 
cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile sistemelor computerizate privind itemi deschi i 
i altele. 

Pentru testarea computerizat  itemii ar trebui s  fie special construi i, inând cont de posibilit ile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra r spunsurilor deja propuse, etc. Dup  gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigur  un grad ridicat de obiectivitate în notare i permit testarea unui num r 
mare de elemente de con inut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacit i intelectuale, oferind 
posibilitatea utiliz rii de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
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Subiectivi (cu r spuns deschis) – testeaz  originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
r spunsului. Sunt relativ u or de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de 
complex  i greu de aplicat. 

Colec ie de itemi: o list  de itemi referindu-se la o tem , la o materie sau de un anumit tip, 
grad de dificultate, etc. 

Vizunea postmodernist  asupra educa iei, referitoare la multiculturalism, la respectul pentru valorile 
culturilor marginale, se r sfrânge i asupra modului cum sunt evaluate în coal  aceste valori. Tendin a este 
trecere de la evaluarea uniform  la cea multicultural .   

 
Evaluarea trebuie s  fie tolerant  i s  includ  valorile multiculturale (în elegând prin aceasta nu 

numai diferen ele etnico-culturale, ci i pe cele legate de clasele sociale, de mediu, religioase, pe cele 
individuale sau de grup cu motiva iile lor). Acest fapt solicit  toleran  i respect fa  de varietate i 
diversitate, perspectiv  opus  modelelor care uniformizeaz  i omogenizeaz , oferind modele adaptative i 
polivalente.  

Viziunea evalu rii inclusive i diferen iate favorizeaz  diversitatea alternativelor metodologice de 
realizare a acesteia, elevul putând opta pentru una sau alta dintre ele pentru propria evaluare i înv are, 
alegând-o pe cea care i se potrive te mai bine. Evaluarea polivalent  const  tocmai în aceast  ofert  de 
alternative diferen iate. Metodele complementare de evaluare pe care le prezent m în capitolul urm tor, pot 
fi înscrise cu succes în aceast  ofert . 

În elegerea i utilizarea eficient  a noilor strategii de evaluare nu poate fi f cut  f r  un schimb în 
mentalitate i  în ac iune. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Ad sc li ei, A., Instruire asistat  de calculator: didactic  informatic , Polirom, 2007. 
 Carliner, S., An Overview of Online Learning (2nd edition). Amherst, MA: HRD Press, 2004. 
 Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri si strategii, 

Bucure ti: Editura Aramis, 2002. 
 Meyer, Genevieve, De ce i cum evalu m, Ia i, Editura Polirom, 2000. 
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AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE                                                   

ÎNV RII ONLINE 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA 
PROFESOR PT. INV. PRIMAR: VOICU EUGENIA 

 
Ion T.  Radu remarc  faptul c  “evaluarea performantelor colare este tot mai mult in eleas  nu ca 

ac iune de control - sac iune, limitata la verificare i notare, ci ca proces ce se întrep trunde organic cu 
celelalte procese ale actului didactic, exercitând   o functie esential – formativa, concretizat  în a informa 
i a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activit ii în ansamblu “. 

Educa ia online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia i lumea digital  le-a pus la 
dispozi ie. Nu mai trebuie s  fim prezen i fizic la clas  pentru a înv a i, în timp ce mediul înv rii online 
este diferit de configura ia tradi ional  a clasei, nu înseamn  neap rat c  este mai pu in eficient. 
          Odat  cu apari ia telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor i multe altele, ce ar trebui 
folosit în clas  i ce trebuie l sat la u a colii? Aceasta este o întrebare la care mul i profesori i p rin i se 
gândesc în aceste zile. Nu exist  un r spuns u or. Exist  avantaje i dezavantaje clare ale utiliz rii noilor 
media în clas .          

Acum dezbaterea este mai presant  ca niciodat , deoarece programele de înv mânt încorporeaz  
tot mai mult tehnologia i profesorii experimenteaz  noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia î i 
permite s  experimentezi în pedagogie, s  reorganizezi sala de clas  i s  implici mai bine elevii. Pe de alt  
parte, unii sus in c  tehnologia din clas  poate distrage aten ia i poate încuraja în el ciunea. 
Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilit ile de baz  ale secolului 
XXI de care vor avea nevoie în coal  i la locul de munc . 

A avut loc o trecere, relativ rapid , de la paginile c r ilor la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de genera iile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cuno tin e sunt u or accesibile prin internet i CD-ROM-uri. Copiii din înv mântul primar înva  
cum s  foloseasc  noile media mai rapid i mai bine decât p rin ii lor. 

Ca profesor pentru înv mântul primar, am început s  încorporez platformele digitale în demersul 
didactic i am constatat c  folosirea re elelor de socializare poate s -i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizat  pentru a completa 
planurile de lec ie cu materiale digitale, videoclipuri, tiri, discu ii online. Unul dintre principalele avantaje 
ale acces rii paginilor de pe web este c  majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc c tre o alt  pagin  i ne 
deschid o cantitate vast  de informa ii. 

 

Avantaje ale înv rii online: 

 Elevii au acces instantaneu la informa ii noi, care întotdeauna au eficientizat înv area.  
 Profesorul poate transmite foarte repede, oricând, oriunde i oricui informa iile pe care le dore te  
 Permite o anumit  flexibilitate i îl determin  pe elev s  fie responsabil, s  înve e automotiva ia i 

autodisciplina. 
  Exist  nenum rate resurse care fac înv area mai distractiv  i mai eficient .  
 Num r mare de resurse care fac înv area mai distractiv  i mai eficient  
 Favorizeaz  un mediu de înv are mai colaborativ. 
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 Este o solu ie interactiv  digital , care reune te coala, profesorii, elevii i p rin ii pe aceea i 
platform .  

 Se ob ine un feedback instantaneu. 
 Accesul la cuno tin e, în orice moment i din orice loca ie 
 Acces u or la anumite documente f r  deplasare 
 Sistem video conferin , elevii ne v d, ne aud, îi vedem i auzim pe elevi, putem folosi materialele 

didactice pe care le-am conceput sau desc rcat de pe net, putem vizualiza i discuta sarcinile de lucru de pe 
diferite fi e etc 

 prin intermediul  platformelor ai multe posibilit i: live, înc rcare documente, timp si spa iu 
nelimitat 

 Costuri reduse de distribu ie a materialelor 
 Elevul poate înv a în ritmul lui propriu 
 Permite accesul la noile competen e cerute de via a modern  
 Timpul nu este determinat ca într-o sal  de clas , programul fiind mult mai flexibil. 
 Permite interac iune sincron  i asincron  între profesor i elevi 
 Înv mântul electronic este mai pu in stresant decât cel tradi ional. 

 
Dezvantaje ale înv rii online: 

 Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice 
 Folosirea mediului virtual în exces ne robotizeaz .  
 Elevii trebuie s  fie extrem de motiva i pentru a participa la cursurile online 
 Formarea online poate deveni impersonal  i poate fi o limitare a interac iunii sociale 
 formarea online necesit  un computer, o conexiune la internet i, în multe cazuri, software 

actualizat, iar unii elevi nu dispun de ele 
 Înv area online ofer  un tip intens de înv are, în timp ce educa ia în clas  vine cu interac iunea 

uman . Prin interac iunile fa  în fa , profesorii pot ajuta elevii s - i construiasc  respectul de sine i 
încrederea i maturitatea emo ional  

 Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect i nu elevul propriu-zis 
 Izolarea. Elevii nu mai socializeaz , nu mai serbeaz  nimic împreun . Comunicarea virtual  nu 

formeaz  caractere vii, ci doar persoane care se înva  c  nu este nevoie s  primeasc  i s  ofere afec iune 
prin limbajul trupului. 

 Preg tirea unui curs online este mai costisitoare decât preg tirea unui curs tradi ional 
 Lipsa unor resurse tehnologice performante i a unor conexiuni optime la re ea, de joas  

performan  în ceea ce prive te sunetul, imaginile i anumite grafice 
 Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esen ial de multe ori pentru socializare 
 Uneori, elevii sunt asista i si timora i de ceilal i membri ai familiei, care pun presiune asupra 

r spunsurilor. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de înv are prin faptul c  vin în sprijinul sau 
în completarea celor înv ate la clas , pun la dispozi ia profesorilor modalit i moderne de predare i 
evaluare.  

Trebuie s  ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice i al elevilor. Noi, cadrele 
didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc înv area: prin întreb ri, prin 
instrumente, prin crearea unei etici de munc  adecvate i prin rela ii umane care s  transmit  încredere i 
sus inere astfel încât procesul educa ional s  aib  reultatele a teptate. 
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Evaluarea între tradi ional i modern 
 
 

Prof. înv. pre c. Voicu Daniela 
Gradini a ”Fra ii Grimm” 2 Mai, Constan a 

 
 
 

”Investi ia în cunoa tere pl te te întotdeauna cea mai bun  dobând .” – Benjamin Franklin 
 
 
Evaluarea este un sistem de concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea 

rezultatelor colare i a procesului didactic în ansamblul s u.(Ion T. Radu) 
O alt  defini ie apar ine lui Ioan Cerghit, a evalua înseamn  a enun a o judecat  de valoare, în baza 

unor criterii precis stabilite, cu privire la o entitate determinat , în scopul adopt rii unei decizii referitoare 
la ameliorarea sau viitorul acestei entit i. 

Constantin Cuco : Evaluarea colar  este procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  
informa ii utile, permi ând luarea unor decizii ulteerioare. 

Indiferent de defini ia utilizat , marea majoritate a autorilor în domeniu sunt de acord cu faptul c  
evaluarea didactic  are un caracter procesual, incluzând în structura sa o serie de etape care se afl  într-o 
complex  rela ie de intercondi ionare reciproc . 

Teoria i practica pedagogic  distinge între metodele tradi ionale i cele complementare / alternative 
de evaluare. Sunt p reri diferite în ceea ce prive te modul de utilizare a metodelor de evaluare, îns  solu ia 
cea mai potrivit  este îmbinarea cât mai eficient  a acestora i nu folosirea în exces a unora în detrimentul 
altor metode.  

La nivelul practicii educa ionale întâlnim numeroase tipuri de evaluare, clasificate dup  mai multe 
criterii. Cea mai frecvent întâlnit  clasificare este cea realizat  din perspectiva moduluui de obiectivare a 
performan ei colare, f cându-se astfel distinc ia între evaluarea scris , evaluarea oral  i analiza produselor 
activit ii. Fiecare dintre aceste  tipuri de evaluare prezint  atât avantaje, cât i dezavantaje. 

Indiferent de tipul de evaluare utilizat, cadrul didactic trebuie s  acorde o aten ie special elabor rii 
sarcinilor de lucru, luând în calcul câteva exigen e metodologice: nivelul de dificultate, claritatea formul rii 
sarcinii de lucru, timpul de lucru. 

În prezent, metodele tradi ionale de evaluare sunt îmbog ite cu noi strategii de evaluare, concretizate 
în instrumente de evaluare, pe care practica pedagogic  le pune în eviden . Spre deosebire de metodele 
tradi ionale de evaluare, care realizau evaluarea rezultatelor pre colarilor ob inute pe un timp limitat, 
metodele complementare prezint  cel pu in dou  caracteristici: realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  
leg tur  cu înv area; privesc rezultatele ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea 
unor capacit i, dobândirea unor competen e i schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu 
activitatea de înv are (G. Tom a).  

Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lung  durat  a comportamentului 
pre colarilor. Astfel, procedeuri tradi ionale, precum observarea curent  a comportamentului copiilor, 
întreb ri de evaluare, exerci ii, probe scrise i practice, etc. sunt completate de teste de diagnostic, fi e de 
evaluare, chestionare, studii de caz, interviuri individuale, teste standardizate, teste de randament, de 
aptitudini, formative, fi e individuale de progres, probe pentru evaluarea originalit ii i creativit ii, 
elabor ri i e antion ri de proiecte. În ultima perioad  s-au f cut diverse eforturi de a integra anumite 
tehnologii noi în procesul m sur rii i aprecierii, spre exemplu, tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, 
tehnicile video, de înregistrare audio, .a. Educatoarele sunt încurajate s  preg teasc  propriile lor probe de 
diagnostic, acestea fiind utile pentru depistarea gre elilor copiilor i pentru analizarea i explicarea lor.  

979



În situa ia pandemiei de Covid 19, când întreaga societate a fost bulversat . înv mântul a fost grav 
afectat prin întreruperi a activit ii instructive-educative, modificarea structurii anului colar, desf urarea 
activit ii de înv mânt în sistem on-line, astfel încât toate cadrele didactice au folosit drept sprijin în actul 
de predare-evaluare mijloacele specific tehnologiei informa iei i a comunica iilor.   

În aceast  perioad , cu foarte multe restric ii, nesiguran  în timpul anului colar, cadrul didactic 
trebuie s  se perfec ioneze, s  se adapteze, s  integreze cât mai bine mijloacele tehnologiei informa iei i a 
comunica iilor în strategiile alese pentru toate disciplinele colare, nu doar pentru cele care se bazeaz  
exclusive pe aceast  component . 

În continuare men ionez câteva modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare, pentru pre colari:  

– Google Classroom: Google Classroom este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru 
coli, care î i propune s  simplifice crearea, distribuirea i clasificarea sarcinilor într-un mod care s  nu 

implice hârtia. Scopul principal al clasei Google este de a eficientiza procesul de partajare a fi ierelor între 
profesori i elevi 

-ZOOM: Zoom Meetings este un program software propriu de teleconferin  video dezvoltat de Zoom 
Video Communications. Planul gratuit permite pân  la 100 de participan i concuren i, cu o restric ie de 
timp de 40 de minute.  

- Puzzlegarage: locul în care sunt stocate cele mai bune mii de puzzle-uri .  
-LEARNINGAPPS: se pot crea jocuri educative ce pot fi accesate  i jucate cu u urin . 
- Jigsawplanet:  se pot crea puzzle-uri, se pot accesa i juca, acestea pot fi distribuite pe grupurile de 

whatsapp, pe facebook. 
Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care se pliaz  pe nevoile clasei, cel pe care oamnenii 

îl vor folosi cu u urin .  
Înv mântul la distan  reprezint  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 

experimenteaz . 
 
 
Bibliografie: 
 
Sinteze de pedagogie general , (coordonatori) Ion Albulescu, Hora iu Catalano, Ed. Didactica 

Publishing House, Bucure ti, 2020 
 
Webgrafie: 
 
https://learningapps.org/ 
https://www.jigsawplanet.com/ 
https://puzzlegarage.com/collections/ 
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Evaluarea în educa ia timpurie 
 

PROFESOR INV. PRESCOLAR:                                                        
VOICU RADU IONELA AMELINA 

 

 
Evaluarea educationala este activitatea didactica prin care se masoara randamentul scolar;  
Evaluarea face parte din procesul de invatamant si are ca scop cunoasterea si aprecierea nivelului de 

cunostinte, a dezvoltarii capacitatilor si deprinderilor elevilor, oferind o imagine si asupra competentelor si 
aptitudinilor profesorului  

 

Obiectivele evaluarii  
In cadrul obiectivelor generale ale evaluarii , cele mai relevante ar fi:  
a) Sa verifice realizarea principalelor obiective curriculare;  
b) Sa realizeze recapitularea, sistematizarea si consolidarea capacitatilor elevilor;  
c) Sa amelioreze rezultatele invatarii;  
d) Sa stabileasca programe suplimentare pentru elevii cu rezultate bune si foarte bune si totodata sa 

stabileasca programe de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe sau modeste;  
e) Sa faca o diagnoza a procesului de realizare a educatiei scolare.  
 
Evaluarea indeplineste urmatoarele functii:  
 

-constatativa - de cunoastere a starii, fenomenului, obiectului evaluat;  
-diagnostica - de explicare a situatiei existente;  
-predictiva, de prognosticare si orientarea activitatii didactice, atat de predare cat si de invatare 
-selectiva - asigura ierarhizarea si clasificarea elevilor intr-un mediu competitiv;  
-feedback  
-social - economica 
-de certificare  
• Scopul evaluarii:  
- masurarea cantitativã a cunostintelor;  
- controlul rezultatelor cuantificabile ale invatarii;  
- sanctionarea.  
Dupa modul de integrare in procesul de invatamant, distingem urmatoarele moduri/ tipuri de evaluare 

(I.T. Radu, C. Cucos, D. Potolea- M. Manolescu):  
• Evaluarea initiala, realizata la debutul unui program de instruire;  
• Evaluarea formativa(continua), realizata pe parcursul programului si integrata acestuia;  
• Evaluarea sumativa, cumulativa, realizata la finalul programului.  
Metode de evaluare : traditionale , alternative  
Metode traditionale de evaluare:  
• Evaluarea orala  
• Evaluarea scrisa  
• Evaluarea prin probe practice  
 

Metode alternative si complementare de evaluare:  
 

• Observarea sistematica a comportamentului elevului fata de activitatea scolara  
• Portofoliul  
• Investigatia  
• Proiectul  
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• Autoevaluarea  
 

Metode traditionale de evaluare  
Evaluarea orala  
Evaluarea orala se realizeaza printr-o conversatie pe baza careia cadrul didactic stabileste cantitatea 

informatiei si calitatea procesului. 
 

Evaluarea prin probe scrise  
Evaluarea scrisa apeleaza la suporturi concretizate in fise de munca independenta, lucrari de control, 

teze etc. Elevii prezinta achizitiile lor in absenta unui contact direct cu cadrul didactic.  
Functia principala a evaluarii prin probe scrise in context cotidian (nu in situatii de examen) este 

aceea de a oferi cadrului didactic informatii privind calitatea activitatii realizate si efectele acesteia 
exprimate in nivelul de pregatire al elevilor. Ea semnaleaza situatiile in care unii elevi nu au dobandit 
capacitatile, subcapacitatile, abilitatile etc. preconizate la un nivel corespunzator si, in consecinta, este 
necesara aplicarea unor masuri recuperatorii.  

 
Principalele modalitati de realizare a evaluarilor prin probe scrise sunt:  
• Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 intrebari din lectia de zi si dureaza max. 15-20 

de minute. Lucrarile de acest gen au rol de feed-back atat pentru elev cat si pentru cadrul didactic. Cerintele 
(itemii) pot viza atat reproducerea celor invatate precum si exercitii de munca independenta. 

 

Evaluarea prin probe practice  
Evaluarea prin probe practice vizeaza identificarea capacitatilor de aplicare practica a cunostintelor 

dobandite de catre elevi, a gradului de incorporare a unor priceperi si deprinderi, concretizate in anumite 
suporturi obiectivale sau activitati materiale (C. Cucos, op. cit.). 89  

 
Instrumente de evaluare  
Principalul instrument de evaluare a rezultatelor elevilor este testul.  
Potrivit specialistilor, un test bun nu urmareste doar verificarea informatiilor acumulate de elevi, ci 

si capacitatea acestora de a arata ce stiu sa faca cu ce au invatat.  
 
Din punct de vedere metodic, testele pot fi:  
- teste standardizate, proiectate de factorii de decizie sau de cei din institutii de specialitate;  
- teste proiectate de profesor.  
 

Dupa modul de manifestare a comportamentului elevului, testele pot avea urmatoarele forme:  
- orale;  
- scrise;  
- practice.  
 
Dupa momentul administrarii testului:  
- teste initiale, administrate la inceputul unei perioade de formare a prescolarului;  
- teste de progres, administrate pe parcursul perioadei de formare;  
- teste finale.  
 

Inca din faza de proiectare a unui test, profesorul trebuie sa aiba in vedere atat tipul acestuia (criterial, 
care pune accent pe cunostintele insusite de prescolari sau test de discriminare sau normativ, care are rolul 
de a clasifica elevii, test de rapiditate sau test de randament), cat si tipul de itemi pe care ii foloseste.  

 

Astfel, in elaborarea si aplicarea testelor exista anumiti pasi de parcurs:  
- stabilirea continuturilor si obiectivelor,  
- formularea itemilor,  
- elaborarea baremului de corectare si notare,  
- aplicarea testului la grupa,  
- evaluarea,  
- interpretarea rezultatelor.  
 

Calitati ale instrumentelor de evaluare: validitatea,fidelitatea,obiectivitatea,aplicabilitatea. 
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EVALUAREA - între online i tradi ional 

Prof. Voicu Voicu a 
Colegiul Na ional ,,Al. I. Cuza”, Foc ani 

Evaluarea, în prezent, este considerat  parte intrinsec  a demersului didactic, spre deosebire de 
didactica tradi ional , unde era privit  independent de procesul de predare-înv are. Conform autorilor 
cursului din cadrul programului na ional „Dezvoltarea Competen elor de Evaluare ale cadrelor didactice”, 
func iile principale ale evalu rii sunt de:  

 diagnosticare – identificarea nivelului de performan , a ceea ce i-a însu it sau nu elevul; scopul 
este acela de alege metodele eficiente pentru remedierea neajunsurilor; 

 prognosticare – stabilirea demersurilor didactice prin care elevul s  î i formeze i/sau dezvolte 
competen ele propuse; este complementar  celei dintâi; 

 reglare a procesului instructiv-educativ;  
 selec ie – ierarhizare a elevilor ca urmare a rezultatelor ob inute; 
 certificare – recunoa terea dobândirii sau dezvolt rii unor competen e, în urma sus inerii unui 

examen; 
 motivare a înv rii; de activare a autocunoa terii, a metacogni iei;  
 consiliere – orientare a deciziei elevului sau a p rin ilor; orientare colar  i/sau profesional . 

Evaluarea i înv area trebuie s  contribuie una  la dezvoltarea celeilalte. Conform lui McInnis i 
Devlin (2002), o evaluare bine construit  ,, are stabilite foarte clar a tept rile, are con inuturi rezonabile 
(astfel încât elevul s  nu fie nevoit s  se bazeze pe reproducerea informa iilor) i ofer  posibilitatea elevului 
de a se autoevalua, de a repeta, exersa, aplica i de a primi feedback … Evalu rile concepute atent contribuie 
direct la modul în care elevul se raporteaz  la studiu i indirect, dar major, la cre terea calit ii înv rii.” 

Metodele de evaluare se împart în tradi ionale (probe orale, probe scrise, probe practice)  i 
complementare /moderne. Cele din urm  au ca scop m surarea unor competen e ce in de domeniul afectiv, 
greu cuantificabile prin metode tradi ionale de evaluare, iar poten ialul formativ rezid  în interiorizarea 
actului educativ. Dintre metodele moderne, pot fi amintite: observarea sistematic  a activit ii i a 
comportamentului elevilor, investiga ia, proiectul, portofoliul , autoevaluarea. 

În prezent, înv mântul online reprezint  o provocare pentru profesori în ceea ce prive te evaluarea, 
deoarece exist  riscul ca aceasta s  nu fie realizat  inând cont de perfoman a real  a elevului evaluat care 
se poate ajuta de diverse metode pentru a da r spunsuri corecte. Din acest punct de vedere, este indicat s  
fie deseori utilizat  autoevaluarea pentru a-l determina. pe copil s  fie con tient de rolul s u în formarea 
personal . Elevul î i va dezvolta abilit ile de autoevaluare, încredere în for ele proprii, rolul profesorului 
fiind de a-l ajuta pe elev s  înve e pe toate c ile posibile. 

Esen a activit ii de autoevaluare se define te prin: dezvoltarea unei atitudini critice fa  de sine, 
activizarea proceselor de gândire, organizarea eficient  a activit ii mintale i practice. Formarea abilit ilor 
de autoevaluare necesit  timp i implic  o evaluare  obiectiv  f cut  de c tre profesor, el fiind modelul în 
autoevaluare. 

 În sprijinul autoevalu rii vin chestionarele, care se aplic  la sfâr itul activit ii. 

De exemplu: Prin rezolvarea acestei sarcini am înv at………………… 

                     Dificult i am avut la ……………………………………. 
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                     Cred c  mi-a  putea îmbun t i performan a dac ……….. 

                     Lucrurile care mi-au pl cut la aceast  activitate au fost….. 

                    Activitatea mea poate fi apreciat  cu nota…………… 

Pentru c  practica este foarte important , propun un exemplu de activitate de autoevaluare. 

Con inut vizat: rezumatul scris (clasa a VI-a) 

Text-suport:  C prioara de Emil Gârleanu 

Competen  general : 3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

Competen e specifice: 

3.1.  Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului 
de scriere i structurile specifice, pentru a comunica idei i informa ii sau pentru a relata experien e tr ite 
sau imaginate; 

3.3.  Adecvarea textului scris la situa ia i scopul de comunicare. 

Item: redacteaz  rezumatul scrierii C prioara de Emil Gârleanu. 

Gril  de autoevaluare 

Criterii Da Nu 

Am surprins ideile principale.   

Am reformulat ideile cu propriile cuvinte.   

Am folosit în rezumare prezentul i perfectul compus.   

Am utilizat cuvinte/grupuri de cuvinte care asigur  leg tura dintre idei.   

Am citate.   
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PORTOFOLIUL DIGITAL 

Prof. Voinea Marina 
coala Gimnazial  „ Sf. Andrei” Slobozia, Ialomi a 

 

 
Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin  

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

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance Learning) reproduce înv area 
la fa a locului, cadrele au început s  ofere o instruire adecvat  care s  permit  elevilor s  îndeplineasc  
standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul on-line al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
ei. 

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

Portofoliile digitale pot fi instrumente puternice pentru facilitarea practicii reflexive. Alc tuirea 
portofoliului este o oportunitate unic  pentru elev de a- i descoperi valoarea cuno tintelor, deprinderilor i 
abilit ilor pe care le posed , dar i eventualele gre eli. colarii sunt provoca i  i încuraja i s  mediteze nu 
numai la ce au înv at, dar si la modul în care au înv at. De asemenea portofoliul îmbin  înv area cu 
evaluarea continu , progresiv  i multilateral  a procesului de activitate i a produsului final. 

Evaluarea portofoliilor se face multicriterial: criteriul conformit ii la teoria predat  poate fi 
completat cu cel al inovativit ii i originalit ii. Efectele acestei evalu ri se r sfrâng asupra dezvolt rii 
personalit ii, a capacit ii de autoevaluare i a competen elor de intercomunicare ale elevului.  

În realizarea unui portofoliu electronic/portofoliu digital/ e-portofoliu/notebook digital sunt necesare 
respectarea urm toarelor reguli: stabilirea clar  a scopului, pentru a permite adâncimea reflec iei i 
înv area continu ;stabilirea clar  a criteriilor de evaluare; colaborarea dintre cadrul didactic  i elev, pentru 
a se observa de c tre evaluator progresul realizat de evaluat ; reflexia, pentru a nu face din portofoliu un 
dispozitiv de stocare online, ci de a face conexiuni între trecut i prezent cu scopul de a modela viitorul. 

Unul din avantajele utiliz rii e-portoliului în evaluarea elevilor este c  faciliteaz  participarea 
responsabil  i activ  a acestora la propria înv are, motiva ia fiind utilizarea tehnologiei dar i poten ialul 
de implicare a p rin ilor de a sus ine i extinde activitatea care se face la ora de curs.  

În egal  m sur  se sigur  o evaluare autentic  a performan elor elevilor, eliberat  de tensiunile i 
tonusul afectiv negativ care înso esc formele tradi ionale de evaluare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 „ Perspective inovative ale evalu rii în înv mântul primar- Evaluarea digital ”, autori   Marin 

Manolescu, Mirela Frunzeanu 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
 

Prof. Voineag Mariana 
 
 

 
De i tehnologia a evoluat rapid, f cându-ne mai u or s  facem multe lucruri de zi cu zi, trecerea la 

educa ia online nu a avut loc atât de u or pe cât ne-am dori. 
 
Evalu rile ne permit s  determin m cuno tin ele i st pânirea elevilor asupra unui subiect i s  

identific m zonele de îmbun t ire. Exist  de obicei dou  categorii generale: 
 
 - Evalu rile formative sunt recenzii informale ale cuno tin elor sau performan ei elevilor pe parcursul 

unit ii de înv are sau al capitolului. Acestea servesc la ajustarea proceselor de instruire i educa ionale 
pentru a atinge obiectivele de înv are, permi ând elevilor s  demonstreze ceea ce au înv at. Feedback-ul 
profesorului ofer  elevilor sfatul i oportunitatea de a face schimb ri sau îmbun t iri în anumite domenii. 

- Evalu rile sumative sunt mai formale i sunt folosite ca puncte de control la sfâr it de unitate sau 
capitol pentru a evalua cât de mult din con inut au înv at elevii în general.  

În acela i timp, fiecare disciplin  de înv mânt sau lec ie are nevoie de metode unice de evaluare, 
astfel încât profesorii s  surprind  abilit ile i cuno tin ele elevilor din acel moment, iar elevii î i pot 
analiza progresul de înv are din acel moment. 

Instrumentele de crea ie, cum ar fi  Quizizz, Wordwall,  iSpring Suite Max  permit profesioni tilor 
din domeniul educa iei s  creeze evalu ri în câteva minute.  

 
1. Chestionare online 
 
O caracteristic  unic  a chestionarelor online o constituie faptul c  ordinea întreb rilor i alegerile de 

r spuns pot fi prezentate aleatoriu, astfel încât elevii s  nu primeasc  altele identice. În plus, orice chestionar 
dintr-o clas  tradi ional  poate fi u or adaptat într-un chestionar online. Activitatea de notare a 
chestionarelor i de comparare a performan ei elevilor este simpl , deoarece acest lucru este realizat 
automat de c tre sistem. Totodat  se pot ad uga comentarii personalizate pentru fiecare întrebare sau 
op iune de r spuns. Tipurile de întreb ri includ alegere multipl , completarea spa iilor libere, corela ii i 
secven e, printre altele. 

 
2. Întreb ri de tip eseu 
 
Întreb rile tip eseu le permit elevilor s  demonstreze o st pânire mai profund  a unui subiect, s  

creeze r spunsuri unice, bine gândite i s  scrie reflec ii personale. Acest tip de evaluare calitativ  este 
posibil  în înv area online prin utilizarea câmpurilor de introducere a textului. R spunsurile nu pot fi 
evaluate automat, a a c  profesorii trebuie s  le noteze manual. 

 
3. Activit i de tip “trage i las ” 
 
Acest format este specific înv rii online. Ofer  elevilor o metod  practic  de a- i demonstra 

cuno tin ele. În acest tip de evaluare, elevilor li se cere s  aloce articole în categorii, tr gându-le pe ecran 
i plasându-le într-o loca ie indicat . Acest lucru se poate face cu imagini sau text i reprezint  o modalitate 

excelent  de a evalua modul în care elevii ar gestiona situa iile din via a real . 
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4. Simul ri de dialog 
 
Simul rile de dialog permit elevilor s  exerseze conversa iile. Personajele de pe scen  pot include 

colegi de clas . Performan ele elevilor pot fi evaluate în func ie de gradul de succes în care ace tia 
gestioneaz  conversa ia i ob in rezultatul ideal. Acest tip de evaluare ofer  un spa iu sigur pentru exersare 
înainte de a încerca aceste conversa ii în via a real .  

 
Un instrument de dialog simulat func ioneaz  de obicei dup  cum urmeaz : mai întâi, trebuie 

înc rcate personajele i fundalurile, care sunt alese dintr-o bibliotec  de con inut, apoi se introduce dialogul 
i feedback-ul pe care elevii îl vor primi pentru r spunsurile corecte i incorecte. 
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EVALUAREA PEDAGOGIC                                                            
ÎN EDUCA IA TIMPURIE 

Prof. Înv. Pre c. Volintiru Ofelia - Rodica 
 

 

Evaluarea reprezint  un element esen ial, indispensabil al procesului instructiv-educativ, deoarece 
permite cadrului didactic s  aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele propuse spre realizare, 
precum i procesul celui educat, oferind, astfel, o baz  tiin ific  pentru ac iuni ameliorative în perspectiva 
proiect rii de noi obiective.  Evaluarea în gr dini  este o ac iune de cunoa tere a copilului i urm re te 
progresul acestuia în raport cu el însu i.          

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are. Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, 
aceasta reprezint  un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate, îi arat  cât de eficient î i 
dozeaz  materialul, cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul 
pred rii. În ceea ce îl prive te pe copil, scopul principal al evalu rii este de a supraveghea i determina 
tendin ele acestuia de înv are, ajutându-l s - i cunoasc  i s - i dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de munc  independent .  

Pentru stabilirea unei imagini clare i corecte asupra performan elor copiilor, se aplic  mai multe 
forme ale evalu rii didactice. 

Evaluarea ini ial  se desf oar  la început de an colar, iar aceasta se realizeaz  nu atât pentru 
aprecierea performan elor copiilor, cât i pentru a cunoa te poten ialul de înv are al acestora, premisele 
cognitive i atitudinale necesare organiz rii activit ilor de înv are ulterioare. În acest an colar, evaluarea 
ini ial  a fost structurat  pe cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltare fizic , a s n t ii i igienei 
personale, dezvoltarea socio-emo ional , capacit i i atitudini în înv are, dezvoltarea limbajului, a 
comunic rii i a premiselor citirii i scrierii i dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii), vizând diferite 
dimensiuni ale domeniilor de dezvoltare iar comportamentele urm rite au fost stabilite firesc pe domenii 
de dezvoltare.  

Au fost evalua i un num r de 27 copii cu vârsta cuprins  între  4-5 ani în perioada 13 – 25 septembrie 
2021, iar 3 copii vor fi evalua i în perioada urm toare, deoarece nu s-au prezentat în primele dou  
s pt mâni.  

Ca modalitate de realizare a evalu rii ini iale a fost utilizat  observarea copiilor în toate activit ile, 
respectiv ADP, ALA, ADE, fiind utilizat jocul, sub toate formele sale: joc didactic, joc logico-matematic, 
joc de mi care, distractiv, joc liber, dar i alte mijloace de realizare precum: convorbirea, desenul, pictura, 
jocul muzical, jocul de mi care, etc. Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se va planifica demersul 
pedagogic imediat urm tor i eventual a unor programe de recuperare, de completare a lacunelor i a unor 
aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. 

Probe aplicate: 
ADP: „Bine a i venit la gr dini ”; 
,,De vorb  cu colegii mei’’; 
,,Amintiri din vacan ’’; 
ALA: Biblioteca ,,Personaje preferate’’;  
DLC:  Joc didactic ,, Cel mai bun povestitor / recitator “; 
Lectur  dup  imagini: ”O zi în gr dini ” 
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D  (Activitate cu con inut matematic): ”S cule ul cu juc rii” – joc didactic matematic ( num ratul în 
limitele 1-3 – aprecierea global  a cantit ii); 

Joc logico-matematic ”Spune cum sunt!”; 
Joc didactic: ”Multe, pu ine” 
ALA: tiint : ,, Lipe te cât indic  cifra’’;(fi  de evaluare); 
                       
D  (Cunoa terea Mediului): ”Acesta sunt eu”- joc didactic 
Joc:  „S cule ul cu surprize ” (s  denumeasc  obiecte de uz personal i s  prezinte utilitatea lor); 

DEC (Educa ie artistico-plastic  ): Pictur  ,, Picteaz -m  a a cum sunt “  
                                                        Modelaj ,, Frunze colorate”  
ALA- ,,Desen la alegere’’, ,,Prosopelul meu’’; 
 
DEC (Educa ie muzical  ): Audi ie cântec: ”Bun  diminea a, drag  gr dini ” 
                                            Joc muzical: ”Dac  vesel se tr ie te” 

DPM: Joc motric ,,Face i to i ca mine!’’ 
Parcurs aplicativ: ”Pescaru ii la concurs” (mers, alergare i variante); 

ALA: Joc de aten ie: ”Prinde mingea”, ,,Ce nu e la locul lui’’, ,,Ursul doarme’’; 
DOS (Educa ie pentru societate) - Joc exerci iu: ,,Regulile grupei’; 
                                                      Lectura educatoarei ,, Ce-a uitat Fanuca sa spuna ?” 
ALA:  „Micul constructor” (Construc ii); ,,Fapte bune, fapte rele’’ 
ID: ,,Sunt copil politicos’’, ,,Cuvinte magice’’ 
DOS (Activit i practice i elemente de activitate casnic ): Activitate practic : ”Rochi a Toamnei” 

(deprinderea de lipire în ordinea dat ); 
Evaluarea formativ /continu  se realizeaz  prin observarea comportamentelor, a reac iilor copiilor în 

diverse situa ii, spontane i solicitate, prin proiectarea unor sarcini de înv are diferen iate, pentru a 
identifica progresele în rezolvarea unor sarcini cu un grad de complexitate mai înalt. 

Evaluarea sumativ  intervine de obicei, la cap tul unei componente tematice care se desf oar  pe o 
durat  mai mare de timp sau la sfâr it de semestru, când sunt revizuite cuno tin ele, deprinderile, abilit ile 
dobândite în acest interval cu scopul explicit al înt ririi i stabiliz rii noilor comportamente achizi ionate.   

Concluzionând, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: 
respectarea particularit ilor de vârst  i individuale, g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca 
evaluarea s  contribuie la dezvoltarea personalit ii copilului pre colar, s  r spund  sarcinii gr dini ei de a 
preg ti copii pentru integrare cu succes în activitatea colar . 

 

Bibliografie: 

 ”Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii”, Boco  M., Jucan D., (2007)  
Paralela 45, Pite ti; 

 ”1001 idei pentru o educa ie de calitate”, Ghid pentru educatori, Chi in u 2010; 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 
 
 
 

Voloc Dumitri a 
 
 

 
Activitatea instructiv-educativ  din gr dini  presupune forme diverse de evaluare. Dup  modul de 

integrare a actului evaluativ în desf urarea procesului de înv mânt i dup  nivelul la care se realizeaz , 
distingem mai multe forme sau tipuri de evaluare: evaluare ini ial  (predictiv ), evaluare continu  
(formativ ) i evaluare cumulativ  (sumativ ). 

Evaluarea ini ial  se efectueaz  la începutul anului colar, la integrarea copilului în grup  sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizeaz  în primul rând func ia de constatare, permi ând 
cunoa terea nivelului de dezvoltare cognitiv , interese, cuno tin e anterioare, deprinderi intelectuale dar  i 
func ia de predic ie, sugerând strategii adecvate, care s  permit  copilului ob inerea performan ei. 

Fiecare educatoare are stilul s u de aplicare a teoriei evalu rii, rezultat din modul de combinare a 
cerin elor, formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor , particularit ilor grupei i activit ilor dar mai ales 
a experien ei acumulate. 

Evaluarea ini ial  (predictiv ) apreciaz  gradul în care ace tia vor putea asimila noua unitate didactic  
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior.Ea se adreseaz  cu prec dere 
educatoarei, care are posibilitatea s  constate situa ia de plecare, pebaza c reia se vor putea „cl di” 
viitoarele no iuni (descoperirea concep iilor, aprecierea calit ii opera iilor gândirii, etc). Pentru ca 
individul s  fie preg tit pentru a se adapta la o lume înschimbare“ educa iatrebuie organizat  în jurul a patru 
tipuri fundamentale de înv are, care pe parcursul vie ii constituie pilonii cunoa terii: 

-a înv a s  tii, ceea ce înseamn  dobândirea cunoa terii;  
-a înv a s  faci, astfel încât individul s  intre în rela ie cu mediul înconjur tor;  
-a înv a s  tr ie ti împreun  cu al ii, pentru a coopera cu alte persoane, participând la activit ile 

umane; 
-a înv as  fii, un element important ce rezult  din primele trei.” (J. Delors) 
Aceast  viziune asupra educa iei, determin  o regândire a procesului instructiv-educativ 

i alactivit ilor sale specifice: predarea – înv area – evaluarea.  
coala tradi ional  a fost centrat  exclusiv pe a înv a s  tii, iar evaluarea a constituit un demers 

de verificare i m surare a cuno tin elor prescolarilor. Ast zi, demersul didactic se axeaz  pe formarea unor 
competen e, care sunt ansambluri structurate pe cuno tin e i deprinderi dobândite prin înv are. Acestea 
permit identificarea i rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu 
al cunoa terii.Direc iile actuale de restructurare a procesului evaluativ promoveaz  nudoar aspectul 
informativ/instructiv a eficien ei procesului didactic ci i pe cel formativ-educativ. În acest context este 
necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educa iei pentru a avea o viziune unitar  asupra dezvolt rii 
personalit ii pre colarului. 

Copilul este o fiin  activ , cu olume proprie. Pentru a-l putea influen a optim, educatoarea are 
menirea s  redescopere mereucopilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualit ii sale. Evaluarea are 
rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i cu 
privirela resursele umane implicate.  

Importan a acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul c  „ este mai u or s  previi decât 
s  vindeci”. Astfel, în cadrul procesului de evaluare, prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanent  a nivelului de reu it  a copilului pot contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din 
partea educatoarei. O evaluare ini ial , urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument 
delucru al educatoarei, cu ajutorul c ruia se perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul educa iei 
pre colarilor.  
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A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute ,  activitatea fiind ameliorat  la timp. Evaluarea, îns , 
nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea.  

Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate; 
îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost 
metodele folosite în timpul pred rii. De i toate cadrele didactice se încred în onestitatea lor în ceea ce 
prive te evaluarea, dup  cum observa G de Landsheere (1975), un profesor trebuie mereu s  tie ce succes 
a avut actul didactic pe care îl organizeaz .  

Astfel, prin intermediul evalu rii, educatoarea poate afla ce au acumulat pre colarii, ce lacune exist  
în preg tirea acestora, care sunt posibilit ile i ritmurile proprii de înv are, interesele copiilor.  

În ceea ce îl prive te pe copil, scopul principal al evalu rii este de a supraveghea i determina 
tendin ele acestuia de înv are, ajutându-l s - i cunoasc  i s - i dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de munc  independent .  

Sintetizând aceste note definitorii, prof. I. T. Radu define te evaluarea ca fiind: „procesul menit s  
m soare i s  aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a acestuia, eficacitatea 
resurselor, a condi iilor i a opera iilor folosite în desf urarea activit ilor, prin compararea rezultatelor cu 
obiectivele propuse, în vederea lu rii deciziilor privind ameliorarea în etapele urm toare.” (1981)  

În concluzie, evaluarea nu realizeaz  doar o simpl  constatare a rezultatelor, ci i analizeaz  procesul 
care le-a produs. 

 
Cele trei opera ii ale evalu rii  
 
R. W. Tyler apreciaz  c  procesul evalu rii, indiferent de forma pe care o îmbrac , parcurge anumite 

etape (Nicola, 1994, p. 332):  
1. definirea i cunoa terea prealabil  a obiectivelor procesului de înv mânt,  
2. crearea situa iilor de înv are pentru a permite elevilor s  realizeze comportamentul pe care îl 

presupun aceste obiective,  
3. desf urarea procesului de înregistrare i m surare,  
4. evaluarea i analiza datelor culese,  
5. concluzii i aprecieri diagnostice pe baza datelor ob inute.  
Evaluarea include trei opera ii principale:  
M surarea  
Aprecierea  
Decizia  
 
M surarea const  în aplicarea unor tehnici sau probe prin care educatoarea cunoa te rezultatele 

actului educa ional. M surarea este primul pas în evaluare, aceasta fiind în eleas  ca o opera ie prin care 
lucrurile sunt observate i diferen iate. Exactitatea acesteia depinde de calitatea instrumentelor utilizate i 
de modul în care educatoarea le îmbin . Procedeele de m surare furnizeaz  atât date cantitative, cât i 
calitative asupra performan elor pre colarilor.  

 
Aprecierea presupune emiterea unor judec i de valoare asupra rezultatelor ob inute în urma 

m sur rii.  
Aceste date / rezultate se raporteaz  la un sistem de referin , la un sistem de valori sau criterii. 

Calitatea unei aprecieri este dependent  de experien a i de tr s turile personalit ii evaluatorului.  
Trebuie avut în vedere faptul c  m surarea i aprecierea sunt dou  procese complementare pe care 

educatoarea trebuie s  le armonizeze.  
 
Aprecierea rezultatelor pre colarilor se poate realiza în func ie de anumite criterii: obiectivele stabilite 

la începutul programului educativ, obiective raportate la cerin ele programei, prin raportare la grup, la 
nivelul atins de popula ia pre colar  evaluat , progresul sau regresul înregistrat fa  de ultima evaluare, 
nivelul anterior de preg tire, poten ialul psihologic i social al copilului.  
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A treia opera ie, decizia, se exprim  prin concluziile desprinse în urma interpret rii / aprecierii datelor 
i prin m surile introduse de educatoare pentru îmbun t irea activit ii în etapa urm toare a procesului 

educativ. 9  
În concluzie, procesele evaluative sus in i stimuleaz  activitatea de predare –înv are, evaluarea fiind 

conceput  ca o cale de perfec ionare continu  a activit ii formativ – educative desf urat  în gr dini .  
 
 
Bibliografie:  
 
Bârzea, C. – „ Arta i tiin a educa iei”, Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
Hanches, L., Maris A. (2004) – „ Demersuri ale proiect rii educa ionale”, Timi oara, Ed. Eurostampa;  
Ionescu, Miron, Radu, Ion – „ Didactica modern ”, edi ia a doua, revizuit , Cluj – Napoca, Ed. Dacia; 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRESCOLAR –  
Între online i tradi ional 

 

Prof. înv. pre c. Vornicu Alina-Tereza 
G. P. P. ”CRAI NOU” - structur  c. Gimnazial  ”M. Sadoveanu” BAC U 
 

 
Prin intermediul ev lu rii, educ toarea observ  nivelul de cuno tin e atins de copii i realizeaz  o 

poiectare didactic  în care folose te rezultatele copiilor prin evaluare.  
 
Activitatea de evaluare presupune îmbinarea tuturor formelor de verificare (oral , scris , ac ional-

practic ), dar la nivel pre colar observarea sistematic  a comportamentului, a modului de implicare în 
cadrul procesului instructiv-educativ reprezint  o metod  obligatorie.  

 
În c drul acestei ctivit i matematice, on line, s-a urm rit consolid rea cuno tin elor despre 

numer ia în limitele 1-3 (Am num rat,am compus i descompus,am f cut irul numeric cresc tor i am 
num rat descresc tor), f rm r a unu  v bular m t mat  d vat, st mul r a  d zv lt r a r s l r 
s h  gn t v   s nz r l , d zv lt r a  a t  d   lu r  în nd  d v rs  v l r f ând r n  
umulat . 

 
Tema anual : „Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?” 
 
Tema proiectului: „Magia s rb torilor de iarn ” 
 
Tema sapt mânii: „În a teptarea lui Mo  Cr ciun” 
 
Tema activit ii: „ Bradul îl împodobim, de Cr ciun ne preg tim!” 
 
Categorie de activitate: Activit i pe domenii experien iale 
Domenii experien iale: Domeniul tiin e i Domeniul Psihomotric 
Capitolul: Numere naturale 
Tema: Num ratul în concentrul 1-3, raportarea num rului la cantitate  asociind cifra corespunz toare  
Subiectul ludic: „ Cine tie, câ tig !” 
Tipul de activitate: sistematizare/consolidare 

Mijloc de realizare: joc didactic 
Domenii de dezvoltare: 
 
DEZVOLTAREA COGNITIV  I CUNOA TEREA LUMII 
Dimensiuni ale dezvolt rii: 
Reprezent ri matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme i cunoa terea mediului apropiat. 
 
Comportamente vizate: 
 Recunoa te unele cantit i ale unor obiecte. 
 Identific  prin comparare, m rimea sau cantitatea obiectelor de acela i tip. 

  Scopul activit ii: 
 Consolidarea num ratului in concentrul 1-3;  
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Obiective opera ionale: 
 
Pe parcursul i la sfâr itul activit ii, copiii vor fi capabili: 
 
Obiective cognitive: 

OC1: s  alc tuiasc  grupe dup  criteriul formei; 
OC2: s  compare grupe de obiecte folosind limbajul matematic „multe”/„pu ine”; 
OC3: s  numere con tient, cu i f r  suport intuitiv, în ir cresc tor, în limitele 1-3; 
OC4: s  raporteze num rul la cantitate asociind cifra corespunz toare; 
 
Obiective psihomotrice: 

OPM1: s  grupeze materialele dup  criteriul formei (br du i, globuri, stelu e);  
OPM2 : s  a eze în ir cresc tot/descresc tor mul imi de obiecte; 
OPM3 : s  efectueze mi c ri (s rituri, b t i din palme) raportate la num rul dat. 
 
Obiective afective: 
OA1: vor exprima impresii fa  de activitatea desf urat . 
Sarcina didactic : 
Num ratul în concentrul 1-3, raportarea num rului la cantitate  asociind cifra corespunz toare. 
 
Regulile jocului: 

Se bazeaz  pe regulile din metoda interactiv  ”Cubul”; 
 
-  copiii sunt împ r i i în 6 grupe; 

- pe fiecare suprafa  a cubului sunt desenate globuri de diferite culori i se g sesc  sarcini de lucru 

(6 suprafe e - 6 globuri colorate- 6 sarcini). Astfel: globul de culoare ro u –DESCRIE, globul de culoare 

galben - COMPAR , globul de culoare albastru –ANALIZEAZ , globul de culoare verde –APLIC , 

globul de culoare portocaliu –ASOCIAZ , globul de culoare violet –ARGUMENTEAZ .  

- fiecare echip  urmeaz  s  rezolve sarcina propus  din perspectiva cerin ei înscris  pe una din fe ele 

cubului i care i-a fost repartizat  de c tre educatoare prin aruncarea zarului; 

- membrii echipei se pot ajuta pentru a g si r spunsul corect. 

- dac  nu tiu r spunsul pot fi ajuta i de un copil din alt  echip . 

- r spunsul corect va fi r spl tit printr-o bulin  care va fi pus  în spatiul alocat pe flanelograf fiec rei 

echipe. 

 
Elementele de joc: cub, scrisoare de la Mo  Cr ciun, întrecerea, Roata interactiv ; 
 
Strategia didactic : 
 
Metode i procedee: jocul didactic, conversatia, demonstra ia, explicatia, exerci iul, metoda „Cubul”, 

problematizarea. 
 
Mijloace de înv mânt: mijloace tehnice, Roata Spiridu ului, tabl  magnetic , figurine magnetice, 

cifre magnetice 1-3, jetoane, cub, co ule e. 
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Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
Resurse: 
Online: - Platforma Google Clasroom/ Google Meet,  
             Link-uri: https://youtu.be/uIeW5kFDqVQ 

Umane:  25 pre colari de 4-5 ani de la grupa mijlocie;  p rin i 
Temporale: 15 - 20 minute 
 
 
Bibliografice: 
 

 *** Curriculum pentru educa ie timpurie 2019; 
 *** Suport pentru explicitarea i în elegerea unor concepte i instrumente cu care opereaz  

curriculum pentru educa ie timpurie 2019; 
 M. M t saru, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia Proiectarea didactic  în înv mântul pre colar Editura 

Casei Corpului Didactic Gricore T b caru Bac u, 2004. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar:                                                 
metode moderne vs tradi ionale 

Prof. Vran u Maria                                                                    
coala Gimnazial  „Sever Pop” Poiana Ilvei, jud. Bistri a-N s ud 

 

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

Fa  de modelul clasic al evalu rii, care pune în coresponden  doar m surarea i aprecierea, modelul 
secven ial tinde s  acopere toate componentele, i anume: verificarea, m surarea, semnificarea i 
argumentarea. Dup  modul cum se integreaz  în desf urarea procesului didactic, sunt semnalate 
urm toarele strategii de evaluare: 

a) Evaluarea ini ial , care se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înv are sau program de instruire 
în scopul stabilirii nivelului de preg tire al elevilor. Prin intermediul evalu rii ini iale se identific  nivelul 
achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa respectiv .  

b) Strategia de evaluare formativ  (continu ) înso e te întregul parcurs didactic, realizându-se prin 
verific ri sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii.  

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

Lucr rile de specialitate, studiile în domeniu propun un inventar diversificat de metode moderne de 
evaluare, f r  nicio inten ie îns  de a elimina din aria metodologic  a evalu rii metodele tradi ionale, 
clasice. Selec ia pe care am operat-o în ceea ce prive te metodele i tehnicile moderne ( alternative sau 
complementare) de evaluare, include: observarea sistematic  a elevului, h r ile conceptuale, metoda R.A.I., 
tehnica 3-2-1, proiectul i portofoliul. 

Observarea sistematic  a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice este o tehnic  de 
evaluare care furnizeaz  profesorului informa ii utile, diverse i complete, greu de ob inut astfel prin 
intermediul metodelor de evaluare tradi ionale. Observa ia const  în investigarea sistematic , pe baza unui 
plan dinainte elaborat i cu ajutorul unor instrumente adecvate, a ac iunilor i interac iunilor, a 
evenimentelor, a rela iilor i a proceselor dintr-un câmp social dat. În esen , metoda este subiectiv , iar în 
privin a costurilor, ea este ieftin , dar mare consumatoare de timp. Pentru înregistrarea acestor informa ii, 
profesorul are la dispozi ie patru modalit i: raportul, fi a de evaluare, scara de clasificare, lista de control 
i verificare.  

Tehnica 3-2-1 este o alt  metod  modern  de evaluare, care nu vizeaz  sanc ionarea prin not  a 
rezultatelor elevilor, ci constatarea i aprecierea rezultatelor ob inute la finalul 
unei secven e de instruire sau al unei activit i didactice, în scopul amelior rii / îmbun t irii acestora, 
precum i a demersului care le-a generat. Denumirea acestei tehnici se datoreaz  solicit rilor pe care ea i 
le subsumeaz . Astfel, elevii trebuie s  noteze: trei concepte  pe care le-au înv at în secven a/activitatea 
didactic  respectiv ; dou  idei pe care ar dori s  le dezvolte sau s  le completeze cu noi informa ii; o 
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capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care i-au format-o/ au exersat-o în cadrul activit ii de predare-
înv are. 

Avantajele tehnicii 3-2-1: aprecierea unor rezultate de diverse tipuri "cuno tin e, capacit i, abilit i; 
con tientizarea achizi iilor ce trebuie realizate la finalul unei secven e de instruiresau a activit ii didactice; 
cultivarea responsabilit ii pentru propria înv are i rezultatele acesteia; implicarea tuturor elevilor 
în realizarea sarcinilor propuse; 

Limitele acestei tehnici pot fi urm toarele: superficialitate în elaborarea r spunsurilor i 
contaminarea sau gândirea asem n toare. 

În concluzie, în evaluarea modern , creativitatea este indicatorul cel mai de pre ; ea presupune 
formarea unor capacit i de cunoa tere ce devin fundamentele pentru procesul creator real, care permit 
g sirea unor solu ii, idei sau metode descoperite pe cale independent , prin efort propriu de gândire, de 
c tre cei supu i actului evalu rii. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Bal, C., Didactica specialit ii tehnice, UTPRES, Cluj Napoca, 2007.  
2. Berinde, A., Instruirea programat , editura Facla, Timi oara, 1979.  
3. Cerghit, I., Metode de înv mânt, Editura didactic  i pedagogic , Bucure ti, 1980. 
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Metode i tehnici de evaluare                                                             
în înv mântul online 

Prof. înv. primar, Vrînceanu Valerica                                                     
coala Gimnazial  Nr. 280, Bucure ti, Sector 5 

 
În coala modern , procesul de înv amânt se dore te a fi unul axat pe modelul interactiv, ce 

presupune corela ia i interac iunea reciproc  predare-înv are-evaluare. 

Societatea secolului al XXI - lea este o societate informatic , în care mijloacele tehnologice moderne 
au o pondere foarte important  în via a cotidian . Anul 2020 a fost unul atipic, în care anomaliile sanitare 
i sociale au devenit o caracteristic  negativ  i parc  f r  de sfâr it. În martie 2020, Terra s-a oprit parc  

pentru o clip  infinit  s  ne cear  responsabilitate, integritate, compasiune i unitate politico-social . 

coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 
con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor îns , coala 
online a fost precum o lung  coal  de var  . Evaluarea online a devenit necesar  i obligatorie, îns  destul 
de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

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

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru colarii mici. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint  i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care coala ”fa  în fa ” este închis . 

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

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

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

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

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

Autoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de c tre colegi, reflec ia, articularea sunt câteva 
dintre metodele prin care elevii sunt încuraja i s  î i dirijeze înv area i propria evaluare. 

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

Printre beneficiile evalu rii online putem aminti : diverse op iuni prin care elevii î i pot demonstra 
abilit ile, cuno tin ele i modalitatea de realizare a evalu rii care este mult mai flexibil . 

În concluzie, se poate afirma c  o autentic  ameliorare a eficacit ii didactice presupune nu numai 
reconsiderarea tehnicilor de predare i de stimulare a  înv t rii, facându-le mai productive, ci i renovarea 
ac iunilor de evaluare în perspectiva realiz rii unit ii acestor procese componente ale actului didactic. 

 

Bibliografie: 
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Vi an, Florina Viorica, Strategii de evaluare în mediul online, Bucure ti, 2021 
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EVALUAREA ÎN ALTERNATIVA STEP BY STEP 

Prof. înv. primar VUCEA ALINA                                                        
coala Gimnazial  ”Dr. Aurel Vlad” Or tie 

 
Programul Step by Step a ap rut ca o necesitate la marile schimb ri petrecute în societate, având alt 

mod de abordare a copilului decât cel din înv mântul tradi ional, mod ce are ca piatr  de temelie ”educa ia 
centrat  pe copil”.  Clasa orientat  dup  necesit ile copilului face parte din via , cuno tin ele sunt 
descoperite de copil, colarizarea este interesant  i vesel , elevii sunt activ implica i în solu ionarea 
problemelor i particip  la elaborarea proiectelor. 

În ceea ce prive te evaluarea achizi iilor dobândite în procesul de predare-înv are, evaluarea în 
alternativa Step by Step este continu  i cumulativ , folose te formate de tip deschis, fiind recapitulativ  
bazat  pe o varietate de situa ii. Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii. Se implic  elevul în 
procesul de evaluare, aceasta fiind v zut  ca un mijloc de perfec ionare individual . Evaluarea se face pe o 
perioad  lung  de timp, prin colaborare. Inteligen a este recunoscut  ca incluzând i talentele artistice i 
este m surat  în solu ionarea problemelor de via  real . Se caut  punctul de vedere al elevului cu scopul 
de a în elege percep iile sale curente i a le folosi în acumularea de cuno tin e ulterioare.   

Evaluarea se îmbin  cu predarea, fiind un proces realizat prin colaborare, interactiv, care încurajeaz  
copiii s - i dezvolte obi nuin a de a gândi critic i de a se autoevalua. Informa iile sunt adunate i 
înregistrate în locuri i contexte variate. Analiza perceptiv  a comportamentelor de înv are constituie baza 
lu rii deciziilor instruc ionale. Cadrul didactic este observator, colaborator i factor de decizie în privin a 
instruc iei în clas , iar respectul fundamental pentru unicitatea i globalitatea fiec rui  copil trebuie s  fie 
în centrul tuturor procedurilor de evaluare. 

Modalit i de evaluare a elevilor din alternativa Step by Step: 

1. Observarea/Documentarea – se realizeaz  înc  din primele zile de coal . Cadrul didactic adun  i 
înregistreaz  informa ii despre copil, în timpul activit ilor de la clas . Aceste informa ii îl vor ajuta în 
alegerea metodelor de instruire potrivite. 

2. Centrul de activitate – în cadrul centrelor de activitate alese, elevii sunt evalua i în mod curent,   
astfel c  ace tia vor fi capabili s - i vad  propriul progres. Înv torul discut  cu elevii de la centru respectiv 
sarcina pe care au avut-o de rezolvat, apoi face evaluarea individual , corectând împreun  cu fiecare elev 
sarcina propus  spre rezolvare. 

3. Expunerea lucr rilor – produsele sunt afi ate în clas , în spa ii special amenajate, unde pot fi v zute, 
discutate, elevii având  posibilitatea s  revin  asupra con inutului lucr rilor personale i ale colegilor. 

4. Portofoliul/Mapa – evolu ia i progresul fiec rui copil sunt oglindite în mapa sau portofoliul 
elevului. Fiecare elev are un astfel  de portofoliu, care cuprinde toate lucr rile, datate, pentru a se putea 
observa progresul în timp. S pt mânal, elevul duce portofoliul acas , pentru a putea fi studiat împreun  cu   
p rin ii. Acest portofoliu poate s  con in  i o scrisoare redactat  de c tre cadrul didactic, în care se 
eviden iaz  progresul înregistrat. 

5. Autoevaluarea elevului – în aceste clase de elevi orientate spre autoevaluare, elevii sunt înv a i 
s - i formuleze propriile obiective, r spund la întreb ri, iar r spunsurile sunt consemnate într-un jurnal. În 
acest mod, elevii î i cunosc realiz rile i sunt con tien i de ce se a teapt  de la ei. 
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6. Caietul de evaluare – în sistemul Step by Step exist  un caiet de evaluare, acesta fiind un document 
colar ce con ine con inuturile abordate i înlocuie te catalogul. Acesta este individual, nu con ine 

calificative i cuprinde competen ele care trebuie achizi ionate de elevi pe parcursul unui an colar. 

Faptul c  elevul nu este îngr dit, ci are libertatea de a alege, de a participa activ, de a se autoevalua 
i a evalua, îl face pe elev s  se reîntoarc  cu pl cere la coal , ceea ce reprezint  o r splat  pentru dasc l. 

 

 

Bibliografie: 
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„METODE I TEHNICI DE EVALUARE ONLINE I TRADI IONALE                      

ÎN GR DINI A DE COPII” 
 
 
 

Prof. VUG ADELA-ELEONORA 
Gr dini a P. P. Nr. 5, Lugoj 

 
 

 
Metodele de predare-înv are- evaluare constituie instrumente principale, esen iale în mâna 

educatoarei, este calea eficient  de organizare i conducere a înv rii.  
Programa activit ilor din gr dini  ofer  libertatea educatoarelor de a- i alege tipul de activit i, 

metode i procedee în concordan  cu particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor.  
Activitatea cu copiii trebuie desf urat  într- o atmosfer  destins  unde copiii s  se manifeste spontan, 

s  gândeasc  i s  ac ioneze în func ie de situa ie. 
Prin metodele interactive copilul intr  în lumea necunoscutului, începe o aventur  a descoperirii de 

noi cuno tin e, deprinderi, el fiind participant activ. 
 
Iat  câteva tehnici i metode active i interactive pe care le-am folosit în activitatea mea:  
 
1. Jocuri create cu abloanele din Wordwall,  pre colarii vor identifica i denumi formele unor obiecte 

din mediul apropiat,  vor sorta obiectele în func ie de cerin a jocului, precizând cu ce form   se aseam n .  
2. Puzzle-ul realizat cu Jigsaw Planet, copiii vor descoperi o imagine pe care o va identifica i denumi. 
3. Crearea unor PPT-uri cu diverse teste de evaluare  i probe orale i practice. 
4. Problematizarea - o modalitate de creare a unor situa ii problem , care solicit  copiilor utilizarea, 

restructurarea i completarea unor cuno tin e i capacit i anterioare dobândite în vederea realiz rii situa iei 
problem  pe baza experien ei i efortului personal.  

5. Cubul – este o metod  folosit  în cazul în care se dore te explorarea unui subiect, a unei situa ii 
din mai multe perspective, ori ca mijloc de fixare a unor informa ii ob inute. 

6. Convorbirea – este o metod  de evaluare a cuno tin elor copiilor, metod  în activit ile de 
povestire/repovestire, jocul didactic, deoarece dezvolt  abilit i de comunicare argumentativ  i de 
rela ionare în cadrul grupului. 

7. Brainstorming-ul – Având semnifica ia de „furtun  în creier”, efervescen , aflux de idei, stare 
intens  de creativitate asalt de idei, una din cele mai r spândite metode de stimulare a creativit ii, se 
dezvolt  capacitatea de rezolvare a unei probleme prin c utarea de solu ii cât mai originale, se dezvolt  
atitudinea creativ , este stimulat  c utarea solu iei optime prin alegerea din mai multe variante posibile.  

 
Metodele i tehnicile create în baza tehnologiilor multimedia devin metode alternative, referitoare la 

procesul de predare-înv are- evaluare, astfel încât, copilul mic s  poat  corespunde exigen elor societ ii, 
prin creativitate, puterea de a gestiona eficient raporturile dintre continuitate i schimbare. 

Aplicarea tehnologiilor informa ionale în procesul de predare-înv are- evaluare ofer  pre colarilor  
posibilitatea de a- i dezvolta competen e pentru a ti ce doresc s  cunoasc , de unde s  ob in  ceea ce- i 
doresc i cum s  gestioneze informa iile ob inute. 

Soft-tul educa ional utilizat în procesul de înv mânt prin implementarea TIC se va caracteriza prin: 
asigurarea unui climat stimulativ, interes pentru cooperare, accentuarea dominantei afective (prin 
implicarea mai multor receptori), stimularea particip rii i comunic rii deschise,   accentul se pune nu pe 
memorare, ci pe dezvoltarea abilit ilor de rezolvare a problemelor, de g sire si aplicare a informa iei, de 
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colaborare si de lucru în echip , ofer  un set de instrumente, la care educatoarea i copiii pot apela în scopul 
realiz rii sarcinilor, pentru formarea abilit ilor, pentru evaluare, etc. 

Activitatea pre colarilor este cu siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt de 
perioada izol rii la domiciliu/carantinei / st rii de urgen , dac  ne raport m la eficien a înv rii online. 
Comparativ cu colile care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai pu in succes) c tre modele de 
educa ie online, nevoile pre colarilor de conectare i contact direct cu adul ii i cu al i copii, capacitatea 
mic  de concentrare i nivelul lor de dezvoltare cognitiv i emo ional fac înv area online o adev rat  
provocare (pentru pre colarii mai mari) sau chiar imposibil  pentru cei mai mici.  

În vremea covid-19 asigurarea suportului emo ional i conectarea cu pre colarii atât din perspectiva 
p rin ilor, cât i a educatorilor conteaz  mai mult decât cantitatea de activit i sau scopul lor.    

De i înv mântul prin intermediul resursele web prezint  numeroase avantaje fa  de înv mântul 
tradi ional, putem afirma faptul c  nu întotdeauna  metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 
evident faptul c  num rul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune iar odat  cu ace tia i calitatea 
înv mântului cre te. Putem remarca deasemenea valen ele benefice pe care internetul le are în predarea, 
înv area sau evaluarea disciplinelor colare i faptul c  nu mai exist  multe domenii în care resursele web 
s  nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. 

Aplica iile Web sunt mult mai complexe, accesibile i variate, astfel cei care înva  pot accesa de 
acas  resursele necesare, doar cu câteva click-uri. Dezvoltarea tehnologiei informa iei i comunica iilor a 
condus la nuan area modului clasic de a înv a. Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care 
faciliteaz  procesul de predare/ înv are i nu numai.  

P rin ii vor înv a s  desf oare activit i similare acas  sau s  continuie acas  activitatea educatoarei 
cu activit i în completarea acesteia, vor g si r spunsuri la întreb rile care îi fr mânt , î i vor observa 
copilul la joac , la rutine, activit i, etc.  Participarea p rin ilor la activit ile copilului are un dublu câ tig: 
pe de o parte, copilul se va sim i securizat de prezen a p rin ilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; 
pe de alt  parte, se va face un transfer de abilit i practice i cuno tin e de la educator spre p rinte, prin 
exersarea amenaj rii spa iilor, a comunic rii. 
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5.www.edupedu.ro 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1003



 
 

Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
între online i tradi ional 

 

Prof.  Vulpe Veronica                                                                   
coala Gimnaziala  Cru e  

 
Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 

elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. Exist  multe defini ii 
pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont: Evaluarea este activitatea care 
permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, 
profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur .  

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul/copilul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru 
autonomie, pentru autoeduca ie i autoevaluare, pentru a fi capabili s  fac  fa  provoc rilor societ ii, 
pentru a face fa  idealului educa ional. În zilele noastre, procesul de educa ie încearc  s  formeze i  
dezvolte competen e, care reprezint  ansambluri structurate de cuno tin e i deprinderi dobândite prin 
înv are. Acestea permit identificarea si rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui 
anumit domeniu al cunoasterii. Pe lâng  evaluarea deprinderilor i a competen elor, trebuie s  fie realizat  
i o evaluare gradului de preg tire psihic  i socio-afectiv  a copilului. Având o imagine de ansamblu 

asupra claselor de elevi, cadrul didactic poate s  previn  prin control sau monitorizare permanent  gradul 
de reu it  al elevului.  

Cadrul didactic, ca manager al calit ii procesului educativ trebuie s  conduc  procesul de evaluare 
spre optimizarea lui, trebuie s  realizeze o evaluare formativ , calitativ , situativ , încercând astfel s  
dezvolte un proces de autoevaluare. Pentru a ob ine rezultatele a teptate trebuie s  aplice nu doar un singur 
instrument de evaluare, acesta are datorie de a aplica diverse tehnici, metode i strategii cu scopul de a 
ob ine cele mai bune rezultate. O evaluare eficient  este urmat  de dezvoltare. Procesul de evaluare, analizat 
în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea.  

Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 
evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente.  

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note sau 
calificative colare.  

Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a progresului colar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, atitudini, aptitudini, 
etc. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu explicativ 
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cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de 
înv are/în elegere. Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul 
online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii.  

Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar 
exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri 
diferite. La prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, 
precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia 
online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul 
rela ionar.  

Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru 
coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 

(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel).  

Forme de evaluare În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  

 metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice;  

 metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Un fapt care poate stârni îngrijorare referitor la evaluarea calit ii 
cursurilor online este pierderea rela iei dintre profesor i elev. Mul i cred c  lipsa contactului fa  în fa  va 
avea impact asupra înv rii elevilor i asupra percep iilor elevilor despre înv are. În cazul în care contactul 
fa  în fa  lipse te, profesorii trebuie s  g seasc  o modalitate de a furniza interac iunea, în special pentru 
elevii care au dificult i de înv are i motiva ie sc zut  pentru studiu. Interac iunea profesor/ elev este o 
component  crucial  a evalu rii. Sala de clas  tradi ional  îl prezint  pe profesor în fa a elevilor, transferând 
informa ii sub form  de prelegere sau conversa ie. Înv area online utilizeaz  note instructive, audio, video 
i discu ii. W.A. Draves (2000) afirm  c  exist  mai mult  interac iune între elevi i profesor utilizând 

înv area online decât în cazul instruirii tradi ionale. Elevii sunt mai deschi i s  pun  întreb ri i s  participe 
la un grup de discu ii online, decât în cadrul unui forum public. Discu ia online asincron  permite 
participarea deplin  a membrilor clasei, dup  propria lor dorin . Evaluarea online nu înseamn  doar 
urm rirea num rului de vizualiz ri sau „acces ri” de pe un site de c tre fiecare elev în parte. 
Doar,,prezentarea” nu înseamn  înv are. Participarea este u or de m surat, deoarece software-ul cursurilor 
online poate contoriza de câte ori elevii vizualizeaz  o anumit  pagin , contorizeaz  timpul cât elevul se 
afl  pe site etc..  

Avantajele sistemului de evaluare online  

 Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la: • Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor • 
Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri • Scanarea 
i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid  i sigur  • Op iuni pentru ad ugarea de 

comentarii i feedback pentru referin a elevului • Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce 
erorile umane • Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urm rirea rezultatelor 
fiec rui elev i a progresului acestuia în timp.. Un obstacol pe care l-am întâlnit înc  de la debutul cursurilor 
online l-a reprezentat lipsa de motivare i de implicare activ  a elevilor pe parcursul lec iilor. Copilul, nativ 
digital, familiarizat cu aplica iile de pe gadget-uri, pe care le utiliza pentru distrac ie în timpul liber, i-a 
v zut dintr-o dat  spa iul de relaxare „invadat” de coal , de imaginea profesorului care vrea s  îl „distrag ” 
de la rutina zilnic . Pentru a   ma apropia i mai mult de interesele i preocup rile elevilor  mei  m-am 
gândit s  combin m nevoia lor de ”digital” cu scopurile   mele  didactice. Este foarte important dac  
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sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-
o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de evaluare este i un act de înv are.  

În concluzie: Evaluarea colar  nu este doar o metodologie educa ional , ci o caracteristic  definitorie 
fiin ei umane. În aceast  calitate, evaluarea – ca sistem de acte atitudinale, înso e te orice activitate uman  
de constituire a individului în identitate uman , c ci formarea-dezvoltarea personalit ii se realizeaz  prin 
raportare permanent  la alte fiin e i lucruri, precum i la propriul univers intim.  

În procesul de instruire, evaluarea este direct conectat  la modalitatea de înv are, la finalit ile 
înv rii i impactul ei pe termen scurt i lung, la utilitatea i func ionalitatea achizi iilor personale, 
apreciate din perspectiva rela ion rii cu mediul de via .  
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Evaluarea online: nou  metode de a evalua elevii online 
 

Vulpe Toma Corina Mihaela                                                             
Colegiul “Ferdinand I”, comuna M neciu, Prahova 

 

 
Evaluarea elevilor s-a schimbat în noul mileniu. De i metodele tradi ionale sunt înc  valabile, noile 

tehnologii evolueaz  zilnic pentru a ajuta profesorii în aceast  sarcin . În acest articol, vom analiza diferite 
modalit i de evaluare a elevilor cu ajutorul tehnologiei, mai exact nou  metode de evaluare online care cu 
siguran  vor sprijini formarea, vor atrage publicul i vor oferi profesorilor o perspectiv  asupra procesului 
de înv are al elevilor lor. Dar, mai întâi, s  în elegem procesul de evaluare. 

 
Ce este evaluarea? 
Pe scurt, evaluarea este procesul de colectare de informa ii despre ceea ce tiu elevii pe baza 

experien ei lor educa ionale. Rezultatele sunt utilizate de obicei pentru a identifica domeniile în care este 
nevoie de îmbun t iri i pentru a se asigura c  programa cursului r spunde nevoilor de înv are. 

 
Exist  dou  tipuri de evaluare de baz : 
Evalu rile formative au loc în cadrul unui curs sau al unei lec ii online i sunt folosite pentru a 

determina cât de bine înva  un elev materialul. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, 
consecvente i ofer  feedback critic pentru cursan i. 

Evalu rile sumative sunt uneori denumite examen final i m soar  ceea ce a înv at elevul dup  
finalizarea unui curs. Ele pot valida cât de bine sus ine con inutul cursului obiectivele generale de asimilare 
ale cursului. 

 
Cele nou  metode de evaluare online a elevilor: 
 

 Chestionare online  Simul ri de dialog 
 Întreb ri deschise (tip eseu)  Sondaje online 
 Activit i de tip glisare si plasare  Activit i de tip joc 

              (drag-and-drop)     Evaluare i revizuire de c tre colegi 
 Interviuri online  Post ri pe forum 

  
 
 
1. Chestionare online 
Testele sunt un instrument de evaluare tradi ional. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 

acestea reprezint  o modalitate excelent  de a implica elevii în procesul de înv are. Întreb rile din 
chestionare pot lua mai multe forme, cum ar fi cele cu alegere multipl , de completare a spa iilor libere i 
hotspot-uri. Un avantaj al chestionarelor este c  sunt scurte i u or de evaluat. Un alt avantaj este c  ordinea 
întreb rilor i op iunile pot fi alternate, astfel încât chestionarul fiec rui elev este unic. 

Chestionarele online sunt ideale pentru a m sura rezultatele înv rii la un public larg. Deoarece 
fiecare elev face acela i test, pute i compara i contrasta rezultatele în clase, coli sau comunit i diferite. 
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2. Întreb ri deschise / întreb ri de tip eseu 
Întreb rile deschise sau de tip eseu sunt una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativ . 

Acestea îi determin  pe elevi s  î i exploreze gândurile, sentimentele i opiniile, testându-le în acela i timp 
în elegerea general  a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajeaz  gândirea critic  i este cel mai potrivit 
pentru evaluarea înv rii de nivel superior. Întreb rile de tip eseu necesit  un timp mai îndelungat pentru 
ca elevii s  gândeasc , s  se organizeze i s  î i compun  r spunsurile. 

 
3. Activit i de tip tip glisare si plasare (drag-and-drop) 
Activit ile de tip glisare si plasare sunt un tip de evaluare care arat  capacitatea elevului de a lega 

informa iile i de a aplica cuno tin ele pentru a rezolva o problem  practic . Pute i încorpora atât imagini, 
cât i text într-o activitate de tip glisare si plasare, dându-i un aspect din lumea real  care este atât 
provocator, cât i captivant. Este esen ial s  folosi i acest tip de evaluare atunci când dori i ca elevii s  fie 
capabili s  aplice cuno tin ele într-o situa ie din via a real . 

 
4. Interviuri online 
Pute i încorpora o videoconferin  în cadrul pred rii online pentru a da procesului de înv re o not  

mai personal . În timpul unor scurte interviuri online, studen ii î i pot demonstra cuno tin ele la cursuri de 
limbi str ine, muzic , asisten  medical  i alte cursuri, de exemplu, unde st pânirea unor competen e 
specifice este o cerin  important . Uneori, poate fi benefic  desf urarea unor interviuri de grup - de 
exemplu, pentru rapoartele de proiect în echip .  

Interviurile pot include o component  de îndrumare care s  le permit  elevilor s  primeasc  feedback 
imediat din partea instructorilor i s  îi ajute s  se simt  mai responsabili cu privire la studiile lor. 

 
5. Simul ri de dialog 
O simulare de dialog este o modalitate de a preg ti elevii pentru conversa ii din via a real  cu clien ii, 

colegii i alte persoane. Atunci când crea i o activitate de conversa ie bazat  pe o situa ie cu care un cursant 
se poate confrunta la locul de munc , anun a i-i la ce s  se a tepte i oferi i-le un loc sigur pentru a- i exersa 
reac iile i r spunsurile.  

De exemplu, cu ajutorul simul rilor de dialog, v  pute i ajuta elevii s  st pâneasc  abilit ile de 
vânz ri i de servicii pentru clien i sau s  testa i cât de bine sunt preg ti i pentru un interviu de angajare. 
Aceste activit i pot fi, de asemenea, un bun instrument de sus inere a înv rii pentru lucr torii cu 
experien  care doresc s - i reîmprosp teze abilit ile pe care nu le-au mai folosit de ceva vreme. 

 
6. Sondaje online 
Sondajele v  permit s  ob ine i feedback direct de la audien  cu privire la experien a lor de înv are. 

Acestea pot fi utilizate pentru a m sura orice, de la satisfac ia înv rii (feedback Kirkpatrick Level One) 
pân  la motivul pentru care un elev a f cut o anumit  alegere în timpul unei lec ii. Sondajele online sunt 
foarte atractive pentru cursan i, deoarece le permit s  î i împ rt easc  opiniile, s  se fac  auzi i i sunt 
rapid de completat. De asemenea, pute i utiliza întreb ri sondaj atunci când dori i s  capta i rapid i s  
concentra i aten ia elevilor asupra unui lucru important sau s  sparge i ghea a în timpul unei sesiuni de 
interviuri de grup online.  

 
7. Activit i de tip joc 
Activit ile de tip joc transform  o serie de întreb ri de test într-un joc. De exemplu, un joc le poate 

cere cursan ilor s  r spund  la un anumit num r de întreb ri într-o anumit  perioad  de timp i s  acorde 
puncte în func ie de num rul de r spunsuri corecte. Evalu rile bazate pe jocuri sunt considerate distractive 
i nu "teste", astfel încât acestea sunt, în general, un bun indicator al abilit ilor i cuno tin elor reale. S-a 

demonstrat c  acestea îmbun t esc înv area prin promovarea dezvolt rii abilit ilor noncognitive, cum ar 
fi disciplina, asumarea riscurilor, colaborarea i rezolvarea problemelor.  
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Activit ile de tip joc sunt utilizate când dori i s  v  implica i i s  v  provoca i elevii într-un mod 
netradi ional. Organiza iile au descoperit c  activit ile de tip joc func ioneaz  bine în formarea angaja ilor, 
în timp ce colile au descoperit c  elevii cu performan e înalte se bucur  s  concureze cu colegii lor în 
jocurile de înv are. 

 
8. Evaluarea i examinarea reciproc  
Evaluarea colegial  întoarce situa ia pentru a pune cursan ii în locul instructorului i permite elevilor 

s  î i revizuiasc  i s  editeze reciproc munca. Astfel de activit i ofer  fiec rui participant ansa de a 
reflecta asupra cuno tin elor sale i apoi de a- i comunica feedback-ul într-un mod coerent i structurat. 

 
9. Post ri pe forum 
Un forum este un set de discu ii online organizate în jurul unui subiect. A le cere elevilor s  contribuie 

la o postare pe un forum este o modalitate excelent  de a le evalua în elegerea, de a le stârni interesul i de 
a le sprijini procesul de înv are. În aceast  activitate, elevii primesc o întrebare de gândire critic  bazat  
pe o lec ie sau pe o lectur  i li se cere s  reflecteze asupra ambelor. R spunsurile lor sunt postate pe un 
forum, iar colegii lor au ansa de a r spunde.  

Folosi i aceast  metod  atunci când dori i ca elevii s  interac ioneze, s  comunice i s  colaboreze ca 
parte a procesului de înv are, verificându- i în acela i timp în elegerea subiectului. 
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PROIECTAREA EVALU RII ONLINE 

Prof. Titiana Petru a VULPE  
Liceul Teoretic Sebi , Sebi , jud. Arad 

 
„Educa ie de acas ” a testat creativitatea i inventivitatea profesorilor, r bdarea elevilor i p rin ilor. 

O serie de platforme i softuri educa ionale au fost utilizate i testate în vederea folosirii cât mai eficiente 
în cadrul orelor online, pentru a face orele cât mai atractive, pentru a înv a cât mai u or i totodat  cu 
pl cere prin joc. Jocul didactic are o valoare foarte important  în dezvoltarea capacit ii i formarea 
personalit ii elevilor în activit ile instructiv-educative. 

Evaluarea cuno tin elor elevilor, este tot în responsabilitatea profesorului. Iar pentru aceasta atât 
profesorul cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele trei caracteristici esen iale ale evalu rii: 
s  fie continu , complet  i corect .  

Tehnologia nu poate face o evaluare slab conceput , mai bine - doar m soar  o evaluare slab 
conceput  pentru mai mul i elevi. De fapt, cea mai grea parte a dezvolt rii unor bune evalu ri online se 
întâmpl  adesea offline - dezvoltarea unor evalu ri care sunt fiabile, corecte, valabile i transparente. 

 Pentru a realiza o evaluare cât mai eficient , mai „bun ”, a  aminti câteva aspecte, ce stau la baza 
proiect rii unor evalu ri corecte, fiabile, transparente i valabile. 

 S  ne amintim înainte, în timpul i dup  evaluare, c  evaluarea nu are loc doar dup  un curs, o 
unitate de înv are sau un modul online. 

Evaluarea se poate ( i ar trebui) s  se realizeze înainte de înv are, în timpul înv rii i dup  
înv are. Ea  are o func ie tripl  - este diagnostic , formativ  i sumativ  - i ne ajut  s  evalu m unde se 
afl  elevii  înainte, în timpul  i dup  înv are. 

 

 
Fig. 1 Func ia tripl  a evalu rii 

 
 De ce vrem s  evalu m? 

Evalu rile ar trebui s  fie cu adev rat legate de m surarea rezultatelor înv rii.  
Rezultatele înv rii ar trebui s  se refere la faptul c  elevii demonstreaz  ceea ce tiu i, mai 

important, ce pot face (abilit i). Rezultatele înv rii pot fi la nivel sc zut (amintirea informa iilor) sau la 
nivel înalt (analiza informa iilor). O resurs  extraordinar , verificat  de-a lungul timpului, care ne ajut  s  
în elegem diferitele niveluri de înv are, pe care le putem evalua apoi, este Taxonomia Bloom. 
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Fig. 2 Taxonomia lui Bloom 
 

Alegerea instrumentului potrivit pentru evaluarea corect  a setului de abilit i 
Exist  multe tipuri diferite de evalu ri, de la teste la proiecte, la sarcini bazate pe performan , la 

eseuri etc. Fiecare dintre acestea au o func ie special  i, prin urmare, pot fi potrivite  sau nepotrivite, în 
func ie de ceea ce dorim s  evalu m. 

 Itemul s  fie cu r spuns „deschis” sau „închis” 
În general exist  dou  tipuri de metode de evaluare - metode de r spuns selectate i  
metode de r spuns construite. 
Cu metodele de r spuns selectate, elevii no tri online „selecteaz ” r spunsurile dintr-o 

selec ie. Adev rat/Fals i Alegere multipl , sunt cele mai comune metode de r spuns selectate. Itemii cu 
r spuns selectiv sunt potrivi i pentru reamintirea/recunoa terea faptelor, tipuri limitate de ra ionament. Nu 
sunt deloc potrivi i pentru evaluarea abilit ilor elevilor. 

Cu o metod  de r spuns construit , elevii no tri online „construiesc” sau „furnizeaz ” r spunsul 
lor. Elementele de r spuns construite sunt bune pentru descrieri/explica ii.  

Itemii de completare  evalueaz  abilit i destul de sc zute.  
Eseurile pot evalua cuno tin e mai profunde, respectiv gândirea elevilor. 

 In crearea testelor cu op iuni multiple vom ine seama de... 
Testele cu alegeri multiple i sunt foarte populare în înv area online. Sunt u or de luat, u or de marcat 

i u or de creat.  De fapt, sunt greu de creat bine i majoritatea dintre noi, nu le cre m atât de bine. Deci, 
iat  câteva reguli pentru crearea de teste cu alegere multipl  (pe care sper s  le pot respecta i eu): 

- Intrebarea s  fie scurt  i clar ; 
- Pentru întreb ri de nivel superior (care se concentreaz  pe analiz , sintez  sau evaluare), întrebarea 

ar trebui s  aib  mai multe informa ii, dar totu i s  fie cât se poate de scurt . 
- R spunsurile s  fie directe, f r  informa ii suplimentare, f r  sens. Elevul nu ar trebui niciodat  s  

poat  ghici r spunsul corect din modul în care este scris acesta. 
- Evitarea expresiilor „Toate cele de mai sus” sau „Niciuna dintre cele de mai sus”. Aceste alternative 

recompenseaz  elevii care nu cunosc r spunsurile. 
- Toate r spunsurile corecte i distractorii (r spunsurile incorecte) s  fie consecvente ca lungime, stil 

etc. Nu dorim ca elevii s  identifice r spunsul corect, deoarece acesta arat   diferit de r spunsurile gre ite. 

- Distractorii s  fie cât mai plauzibili prin includerea de informa ii str ine i alegerea lor pe baza 
erorilor obi nuite ale elevilor, f r  a uita c  scopul acestora este de a afla unde elevii au sl biciuni, astfel 
încât s  putem aborda aceste erori în gândire. 

- Limbajul trebuie s  fie lipsit de erori gramaticale, de ortografie  pentru a evita în elegerea gre it  de 
c tre elevi, a cerin ei. 

- Folosirea a patru r spunsuri posibile, nu trei. Trei r spunsuri posibile cresc probabilitatea ca elevii 
s  ghiceasc  r spunsul corect. 
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Proiectarea unei evalu ri online eficiente este dificil . Trebuie s  tim de ce evalu m, s  corel m 
evaluarea cu rezultatele înv rii i activit ile de instruire, s  identific m instrumentul corect de evaluare 
pentru a m sura aptitudinea potrivit . F r  aceste practici, nici cea mai bun  tehnologie nu va salva o 
evaluare slab proiectat . 

La fel ca orice instrument, evaluarea online este specific  rezultatului dorit. Dac  nu este utilizat  în 
mod corespunz tor, va produce o m sur  sau un produs slab.  

Instrumentele de evaluare nu pot fi egale pentru m surarea fiec rei abilit i sau a rezultatelor înv rii 
preconizate.  

Tehnologia ofer  mai multe beneficii, odat  ce ne-am proiectat evalu rile, dar evalu rile bune depind 
în cele din urm  de utilizarea i designul adecvat, astfel încât acestea s  m soare ceea ce sunt destinate s  
m soare. 

 
 
 Bibliografie: 
 
1. Roman, A., Bala , E., (2014), Proiectarea situa iilor de înv are colar , Ed. Eikon, Cluj-Napoca. 
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DESPRE ….  EVALUAREA ”ONLINE” 
 
 
 

prof. înv. primar, ZAHARIA ALINA-GABRIELA 
c. Gimn. ”C pitan Av. M.T. B dulescu”, Buz u 

 
 
 
Situa ia global  actual  a impus noi tendin e în sistemul de înv mânt, prin mutarea con inutului i 

a interac iunii în mediul online. Nimeni nu prev zuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a f cut în 
a a fel încât educatorii au g sit solu iile potrivite pentru a continua procesul de înv are. 

La început, coala online a fost o provocare, dar odat  cu trecerea timpului a devenit o necesitate, iar 
în cele din urm  o obi nuin . Astfel procesul de predare-înv are-evaluare online a devenit o parte 
important  a actului educativ. 

Dac  într-o prim  faz  aten ia s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea con inutului i 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evalu rii con inutului parcurs. 

Înv area online a presupus deprinderea unor abilit i digitale pentru o mare parte a factorilor umani 
implica i, dar i o dezvoltare a acestor abilit i pentru cealalt  parte. Dar, s  nu uit m c  înv area la distan  
presupune o organizare mai special , folosirea a mai multor platforme de înv are i mijloace tehnice, astfel 
c  profesorii au urmat diferite cursuri ca s  descopere metode i mijloace pentru a stârni interesul elevilor 
în momentul pred rii la ore. Efortul depus de profesori, elevi, p rin i are ca scop adaptarea la nou, pentru 
cre terea actului educa ional.  

Prin platformele i aplica iile folosite de cadrele didactice, pe lâng  predare i înv are, evaluarea 
reprezint  o parte important  a actului educativ, astfel încât profesorul înlocuie te foaia de hârtie cu un 
document electronic.  

Evaluare în online nu asigur  corectitudinea rezolv rii unui test, elevul avînd acas  o mul ime de 
”tenta ii”: caietul de clas ,  accesul la internet, p rin ii, fra ii, diverse aplica ii. Elevii pot completa acela i 
r spuns la o aceea i întrebare, chiar dac  a fost setat  afi area aleatorie a întreb rilor, ceea ce duce la o 
evaluare subiectiv  în sistemul online. Oricât de atractive ar fi platformele de evaluare online, ele nu pot 
înlocui în totalitate multiplele ac iuni ale unui feedback al înv rii. 

O metod  de evaluare ce poate fi utilizat  cu succes la clasele primare, este ”Proiectul”. Aceasta 
reprezint  o metod  complex  de evaluare ce ne poate da informa ii despre progresele pe care elevii le-au 
f cut pe o perioad  îndelungat  de timp, de exemplu la sfâr itul unei unit i de înv are. Elevii sunt pu i în 
situa ia de a cerceta i analiza informa ii pe care le-au descoperit singuri. Aceast  metod  este recomandat   

În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cuno tin elor dintr-o lec ie, se poate realiza,  folosind 
aplica ia quizz  un ”quiz” cu întreb ri/ exerci ii referitoare la lec ie. 

În aceast  aplica ie se pot folosi imagini i text pentru identificarea cu u urin  a r spunsurilor.  
Aceast  aplica ie necesit  ca utilizatorii s  posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare 

u urin . Deoarece este sub form  de joc interactiv i  poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, 
elevii particip  cu interes. Pentru rezolvarea corect  se acord  un punctaj, profesorul putând evalua 
cuno tin ele pe care elevii le-au acumulat. 

Cele mai captivante jocuri create în aceast  perioad  au fost cele care utilizau abloanele programului 
Wordwall. Se pot folosi atât ca activitate de consolidare a cuno tin elor, cât i ca un mijloc antrenant de 
verificare a lor. Copiii acumuleaz  puncte la fiecare încercare, iar prin repeti ie ei î i îmbun t esc 
performan ele i î i sedimenteaz  cele înv ate. Aceste jocuri pot fi aplicate la orice disciplin  i exist  i 
posibilitatea de a se emite fi e de lucru. Lucrând exclusiv online în perioada martie-iunie 2020 a trebuit s  
g sim cele mai eficiente mijloace de evaluare sumativ  în acest sens. Acest lucru a fost posibil prin 
intermediul chestionarelor create prin Google Classroom. Mai întâi ne-am creat o clas  digital  i am postat 
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în interiorul ei teme, materiale, evalu ri prin intermediul chestionarelor online. Chestionarele permit 
întreb ri cu r spunsuri multiple (o singur  variant  este viabil ), r spunsuri tip paragraf, r spunsuri scurte, 
r spunsuri cu casete de selectare (pentru mai multe variante de r spuns), gril  cu mai multe variante, precum 
i caset  de selectare sub form  de gril . Elevii primesc individual aceste chestionare la data i ora 

prestabilite, având un timp de lucru pentru rezolvarea lor. Pot fi aplicate la toate disciplinele i, în func ie 
de tipurile de r spunsuri, se pot corecta automat sau manual. Dup  trimiterea rezolv rii chestionarului, toate 
r spunsurile elevilor se centralizeaz  i se poate urm ri care sunt itemii la care au întâmpinat dificult i, 
care sunt cele mai frecvente gre eli, lucruri absolut necesare planific rii activit ilor remediale. Elevii 
primesc automat punctajul ob inut, precum i un feedback al propriilor r spunsuri. Punctajele pot fi 
transformate în calificative la clasele primare.  

Cel mai atractiv mijloc de evaluare online a cuno tin elor a fost în anul 2020 aplica ia Kahoot!  
Punctajele, clasamentul, întrecerea i faptul c  fiecare lucra de acas  live a fost extrem de palpitant. 
Chestionarul Kahoot! ofer  posibilitatea ca, prin intermediul unui pin numeric, pe care fiecare copil îl 
copiaz  în dispozitivul personal, s  participe la testare simultan prin selectarea unei casete colorate în 
func ie de r spunsul pe care îl considera potrivit. Dup  fiecare item, elevii v d clasamentul i punctajul 
fiec rui participant. Punctajul cumuleaz  i viteza de reac ie. La finalul testului, apare gradual un podium 
cu numele copiilor de pe primele trei pozi ii, înso it de o muzic  dinamic  i confetti.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare. 
Provocarea pentru noi, profesorii  este s  ne îndep rt m de no iunea de evaluare ca document Word – adic  
de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  folosim tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 
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“EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR –  
între online i tradi ional” 

ÎNV TOARE, ZAHARIA FLOAREA 
COALA GIMNAZIAL  ”NICOLAE STOLERU” BAIA, JUD. SUCEAVA 

 
 
 
Evaluarea este esen ial  pentru conducerea în bune condi ii a procesului de înv mânt i continua lui 

perfec ionare. Verificarea obiectiv  a produselor colare, cât i a randamentului final, permite înv torului 
 supravegheze îndeaproape bunul mers al pred rii i înv rii. 

 
”A evalua” înseamn  a formula o judecat  de valoare asupra rezultatelor ob inute de elevi precum i 

asupra desf ur rii procesului instructiv-educativ care a permis atingerea acestor realiz ri. 
Evaluarea este un proces ce implic  o diversitate de ac iuni i procese.  
 
Se pot identifica mai multe forme de evaluare: 
 Evaluarea ini ial  sau predictiv  se realizeaz  la începutul unei activit i de instruire în scopul 

cunoa terii capacit ilor de înv are ale colarilor, a nivelului de preg tire de la care se porne te, a gradului 
în care sunt st pânite cuno tin ele i în scopul verificarii existen ei capacit ilor necesare asimil rii 
con inutului etapei ce urmeaz . 

 Evaluarea continu  sau formativ  se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derul rii unui proces, din momentul începerii i pân  la încheierea acestuia. Evaluarea formativ  
r spunde func iilor i satisface cerin ele pe care trebuie s  le aib  actul de evaluare: acela de ameliorare, de 
producere a unor schimb ri imediate i cu efecte pozitive în preg tirea colarilor. 

  Evaluarea cumulativ  sau sumativ  reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor colare 
i const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 

pedagogic. Evaluarea sumativ  se poate realiza în faza final  prin aprecierea rezultatelor la sfâr itul unui 
semestru sau an colar, la sfâr itul unui ciclu de înv mânt.  

 
Cea mai r spândit  metod  de evaluare este cea oral , realizându-se printr-o alternan  de întreb ri i 

r spunsuri, fiind folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial  i pe parcursul procesului de instruire. 
Evaluarea oral  este o ac iune proprie, particular , special  situa iilor în care performan a trebuie 
manifestat , exprimat  prin comunicare oral . Ea implic  iscusin a, priceperea de a transmite verbal 
mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a dialoga, de a identifica sensul cuvintelor 
prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, de a avea o 
pronun ie clar  i corect . 

 
Avantajul probelor orale const  în aceea c  feed-back-ul se realizeaz  imediat. 
Probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la majoritatea disciplinelor de înv mânt. Probele 

scrise îndeplinesc func ii de diagnostic, de feed-back (pentru elev i cadru didactic), corectiv  i de 
autoevaluare. Rolul principal al acestor probe este de a face posibil , periodic, o evaluare obiectiv  i 
operativ  pe baza unui cuantum de cuno tin e relevant i cu scopul de a regla i perfec iona procesul 
instructiv-educativ. Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele 
discipline de studiu i de dezvoltare a capacit ii de exprimare în scris a elevilor. 

Metoda de evaluare practic  pune la dispozi ia colarilor ansa de a opera cu cuno tin ele teoretice 
însu ite, de a le aplica în diverse activit i practice, realizând în acela i timp i o evaluare a gradului de 
însu ire a priceperilor i a deprinderilor pe care le presupun activit ile respective.  
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i aceast  metod  se realizeaz  printr-o mare varietate de forme: 

-confec ionarea unor obiecte 
-executarea unor experien e sau lucr ri experimentale 
-interpretarea unui anumit rol 
-întocmirea unor schi e, grafice, desene. 
 
Este clar c  toate metodele i tehnicile de verificare prezint  avantaje i limite, plusuri i minusuri i 

c  nu se poate vorbi de o verificare complet  a realiz rii obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
acestora. 

O provocare pentru înv tori, în aceast  perioada, a fost realizarea evalu rii online. 
Una dintre cele mai utilizate platforme educa ionale la nivel na ional este Google Classroom,  

implementat  i în coala noastr .Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facil  datorit  
faptului ca are o interfa  prietenoas  atât pentru profesor, cât i pentru elev. 

Înv torul are la dispozi ie o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor con inuturi: 
postarea de materiale sub forma unor fi iere înc rcate pe platform  – documente word, pdf, link-uri, 
prezent ri Power Point, filmule e, etc. – utilizarea comentariilor pentru a ine leg tura în permanen  cu 
elevii, precum i utilizarea Google Meet pentru interac iune video, dar ofer  i instrumente specifice pentru 
realizarea evalu rii în mediul online. 

În cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradi ionale, astfel înv torul poate propune elevului rezolvarea testelor ce con in itemi 
obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu r spuns scurt, 
întreb ri structurate sau itemi cu r spuns de completare) i subiectivi (itemi de tip eseu). 

O alt  modalitate de evaluare a competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii noilor 
con inuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fi e de lucru a c ror rezolvare 
este postat  de elev i verificat  de înv tor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. Este recomandat  setarea unui termen limit  de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anun at, la accesarea platformei, c  are de rezolvat i de postat o tem  la o 
anumit  disciplin . 

Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce prive te evaluarea online, sunt: accesibilitatea 
(elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tablet , smartphone, calculator desktop – pentru a 
participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnat  elevului împreun  cu 
explica iile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de 
hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evalu rile primite, profesorul poate urm ri mai u or 
progresul sau regresul elevului, p rintele are acces la rezultatele copilului s u deoarece sistemul permite ca 
i p rintele s  fie parte a procesului educa ional. 

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

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat  coala fa  în fa . 

 
 
Nicola, Ioan (1994), Pedagogie, Bucure ti, Editura Didactic  i Pedagogic , RA 2. 
Radu, Ion (1981), Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Bucure ti, E.D.P 
      

  

1016



 

 

Evaluarea ini ial  la nivelul clasei preg titoare                                              
Matematic  i explorarea mediului 

Prof. înv. primar Zaharia Florentina                                                      
Colegiul Na ional de Arte “Regina Maria”- Constan a 

 
 

Proba de evaluare ini ial  la disciplina MATEMATIC  I EXPLORAREA MEDIULUI, clasa 
preg titoare, urm re te nivelul competen elor dobândite în înv mântul pre colar. Evaluarea a fost aplicat  
în perioada septembrie 2021, iar timpul alocat probei a fost de 30 minute. 

Pornind de la datele ob inute s-a identificat m sura în care competen ele au fost formate, în vederea 
planific rii activit ii urm toare. S-au formulat urm torii itemi: 

 

1. Prive te imaginile de mai jos. 

 
 Une te fiecare flutura  cu câte o floare. 
 Încercuie te imaginea care nu are pereche. 
 Deseneaz  în c su a liber  perechea corespunz toare. 
 Deseneaz  în c su  tot atâtea cercule e câ i flutura i sunt. 

 

  

 

2. Continu  irul cu m rgele, respectând ordinea culorilor. 
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3. Nume te figurile geometrice din tabel. 

 
 Coloreaz  cu ro u caseta de sub cea mai mic  figur  geometric . 
 Coloreaz  cu verde figura geometric  care nu are vârfuri. 
 Deseneaz  tot atâtea liniu e verticale câte figuri geometrice sunt. 

 

 

 

4. Încercuie te creionul mai mic, taie creionul mai mare i coloreaz  creionul mijlociu.  
 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

 

ITEMUL 

PERFORMAN  

REALIZAT ÎN CURS DE 
REALIZARE 

1. Realizeaz  corect coresponden a dintre elemente    

2. Încercuie te imaginea care nu are pereche   

3. Deseneaz  perechea corespunz toare   

4. Deseneaz  o mul ime de elemente egal  cu o alta dat    

5. Respect  ordinea culorilor   

6. Denume te figurile geometrice înv ate   

7. Coloreaz  dup  criterii date   

8. Num r  i scrie liniu e corespunz toare num rului    

9. Clasific  obiectele mai mici, mai mari, mijlocii   
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IMPORTAN A EVALUARII 
PENTRU CRE TERIEA CALIT II ACTULUI EDUCA IONAL 

 
 

Prof. Zaharia Gigi 
Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 

 
 
 

Obiectivitatea în evaluare este dat  de situa ia în care aprecierea performan ei celui care înva  
reflect  nedistorsionat obiectul i independen a în raport cu opiniile, p rerile personale sau dispozi iile de 
moment ale subiec ilor implica i în rezolvarea ei.   

Evaluarea nu trebuie asociat  cu e ecul, sanc iunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare 
asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care le 
are, dar mai ales cu calit ile pe care le poate valorifica i dezvolta de aici încolo.  

Orice profesor ar trebui s - i proiecteze evaluarea o dat  cu proiectarea con inutului i s  prezinte ce 
se a teapt  de la elevi, ce progrese vor trebui s  fac : o prob  care este precedat  de prezentarea obiectivelor 
de evaluare se va dovedi mult mai eficient  decât una la care elevul nu tie la ce s  se a tepte. Pentru 
profesor, evaluarea este un prim instrument ce îi confer  o imagine asupra ac iunii sale. 

Evaluarea de orice fel nu trebuie s  pedepseasc , ci s  stimuleze pentru etapa urm toare a înv rii! 
Cel care înva  trebuie s  în eleag  c  evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are 
de înv at. 

Evaluarea trebuie proiectat  cu scopul judec rii stadiului de dezvoltare a achizi iilor individului, fiind 
o parte component  a procesului de înv are, chiar dac  este realizat  de altcineva decât cel care este 
implicat în procesul de predare – înv are. 

Aplicarea unei probe de evaluare trebuie s  respecte regulile sale proprii i reguli generale de aplicare, 
care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplic rii probei. 

Interpretarea rezultatelor trebuie în eleas  ca o parte component  obligatorie a evalu rii, i ea se face, 
în func ie de tipul de evaluare, în fa a celor evalua i, rezultatele trebuind s  fie cât de repede posibil f cute 
publice. 

Din perspectiva elevului, evaluarea orienteaz  i dirijeaz  activitatea de înv are a acestora, 
eviden iaz  ce trebuie înv at, i cum trebuie înv at, formându-le un stil de înv are.  

Evaluarea nu mai este o simpl  notare a elevilor ci o activitate de colectare, organizare i 
interpretare a datelor prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul: 

 emiterii unei judec i de valoare asupra rezultatelor m sur rii 
 adopt rii unei decizii educa ionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea i 

aprecierea rezultatelor 
Exist  o curb  a randamentului fiec rui elev care, în general, se poate stabili pentru anumite perioade. 

Nu este indicat s  facem evalu ri care se încheie cu notarea elevilor la începutul sau la sfâr itul unei 
s pt mâni! 

Nu este obligatoriu s  facem not ri pentru orice tip de evaluare i oricum putem folosi mai multe 
posibilit i de apreciere a rezultatelor.  

Cu toate acestea,  practica arat  c  majoritatea elevilor prefer  ca modalitate de evaluare lucr rile 
scrise i anonimatul, cele dou  reprezentând în opinia lor cele mai corecte modalit i de evaluare. Se 
constat  c  elevilor le este team  de evaluarea oral  care presupune atât interac iune verbal  cât i 
nonverbal  i paraverbal . Incon tient, elevii par a se teme de efectul halo, în special cei cu performan e 
sc zute i medii care realizeaz  c  nu pot schimba p rerea profesorului. Eroarea succesiunii este mai 
evident  în cazul evalu rii orale când, dac  elevul r spunde dup  un coleg foarte preg tit în acel moment, 
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se poate confrunta cu o eroare de evaluare din partea profesorului, de multe ori comis  involuntar de c tre 
acesta.  

„Viziunea privind evaluarea apreciaz  dezvoltarea unor aptitudini productive i reflexive cultivate 
prin proiecte pe termen lung. Impulsul care o anim  caut  s  reduc  pr pastia între activit ile colare i 
activit ile productive din afara colii, în ideea c  acelea i obi nuin e de gândire i disciplin  pot fi utile. 
[...] Evaluarea trebuie s  se produc  în modul cel mai discret cu putin  în cursul activit ilor cotidiene, iar 
informa iile ob inute trebuie furnizate celor care decid accesul într-o form  util  i economic .” (Gardner, 
[2]) 

 Având în vedere c  profesorii se afl  în perioada de abordare a unor metode si tehnici noi de control 
si evaluare,  destul de dificil de aplicat pentru unii dintre ei, este necesar  o reini iere psihopedagogic  a 
cadrelor didactice i a managerilor din institu iile de înv mânt în vederea optimiz rii raporturilor dinte 
cele trei laturi ale procesului instructive-educativ: predare-înva are-evaluare i multiplicarea i 
diversificarea activit ilor de perfec ionare în acest domeniu, nu numai în cadrul larg al cercurilor 
pedagogice O solu ie viabil  pentru îmbun t irea actului evaluativ este  i posibilitatea de a lua exemplul 
de bune practici în acest domeniu din celelalte  sistemele europene de înv mânt. 

Consider m  necesar  o viziune nou  asupra EVALUARII progresului elevilor realizabil  prin 
stabilirea unor itemi de evaluare, elabora i în raport cu obiectivele comportamentale, facilitând profesorului 
crearea unei imagini mai relevante a progresului elevilor i posibilitatea de reglare a procesului de predare-
înv are, precum i de diferen iere a instruirii. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Meyer, G., De ce i cum evalu m, trad., Ia i, Editura Polirom, 2000 
2. Neac u, I., Stoica, A. (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, Editura Aramis, Bucure ti, 

1996 
3. Nicola, I., Tratat de pedagogie colarã, Editura Aramis, 2002 
4. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 2000 
5. Stoica, Adrian, Evaluarea curent  i examenele – Ghid pentru profesori, Ed. ProGnosis, Bucure ti, 

2001 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR – 
 Între online i tradi ional 

 
 
 

Prof. Zaharia Liliana 
coala Gimnazial  „Elena Cuza” Gala i 

 
Evaluarea are ca scop perfec ionarea procesului instructiv educativ. Prin evaluare, profesorul verific  

progresul elevilor. Ea se poate realiza prin probe orale, scrise sau practice. Aprecierea rezultatelor colare 
se realizeaz  prin note, având i rol de informare pentru p rin i.  

 
Evaluarea prin lucr ri practice la disciplinele fizic  i chimie permite aprecierea modului în care elevii 

i-au însu it anumite deprinderi practice. Pentru aceasta se urm re te la elevi modul cum mânuiesc sticl ria 
de laborator sau substan e chimice,cum execut  anumite reac ii chimice, cum utilizeaz  diferite instrumente 
de m sur : balan a sau cântarul, ampermetrul/voltmetrul, dinamometrul, cum citesc volumul lichidului 
folosind cilindrul gradat sau pipeta, cum citesc temperaturile apei ce se înc lze te/r ce te, determinarea 
densit ii unui corp din fier sau calculul vitezei unei mingi în diferite momente. Aprecierea f cut  asupra 
deprinderilor practice ale elevilor, completat  cu întreb ri ce se pun pentru a constata nivelul cuno tin elor 
teoretice, pe care se fundamenteaz  opera ia executat , contribuie la o notare just  a elevilor. 

 
Evaluarea scris  se poate realiza în diferite momente, ini ial, continuu, sumativ, intermediar, 

utilizându-se fi e de activitate, teste de evaluare. Prin evaluarea ini ial , realizat  prin prob  scris , se 
identific  nivelul achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii 
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectiv . Evaluarea scris  ofer  posibilitatea 
verific rii unui num r mare de elevi într-un interval de timp determinat,  elevii pot prezenta achizi iile 
educa iei f r  interven ia profesorului, avantajeaz  elevii timizi sau care se exprim  defectuos pe cale oral . 
Prin aplicarea testelor scrise se verific  dac  elevul satisface exigen ele preg tirii colare. 

 
Probele orale pot dezvolta capacit ile de exprimare ale elevilor. Conversa ia poate fi individual , 

frontal  sau combinat . Nu to i elevii pot fi verifica i. La lec iile în care nu este cazul s  se pun  accentul 
pe verificare, se poate folosi procedeul frontal, care indic  nivelul asimil rii  cuno tin elor predate anterior. 
Acest procedeu poate d una i preg tirii ritmice a elevilor, care sunt tenta i s  fac  specula ii asupra datei 
când îi vine rândul la ascultat sau s  nu mai înve e când au ob inut o not .  

 
În timpul verific rii li se vor aprecia cuno tin ele prin note elevilor cârora s-au adresar mai multe 

întreb ri. Elevul ascultat trebuie s - i expun  cuno tin ele liber, nu estebine ca profesorul s  intervin , chiar 
dac  se fac unele gre eli, pentru a nu întrerupe irul ideilor celui care r spunde.  

 
Verificarea oral  stimuleaz  gândirea întregii clase i asigur  participarea active a elevilor la lec ie. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

PROFESOR ÎN ÎNV MÂNT PRE COLAR: ZAHARIA TEFANIA- COALA 
GIMNAZIAL  NICOLAE B LCESCU, GRADINI A SFANTA MARIA 

 

 

Un bun educator î i dedic  existen a form rii copilului în spiritul explor rii cognitive, îl înnobileaz  
pe acesta cu spirit de investiga ie, cu ini iativ  i-i las  libertatea de a- i urma interesele în conformitate cu 
poten ialul s u intelectual f r  ca vreodat  s -i limiteze imagina ia i creativitatea, cele dou  f când 
diferen a oricând între mediocritate i excelent .  

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. 

Pentru a ne opri i a discuta despre procesul de evaluare trebuie s  începem cu o defini ie a termenului, 
defini ie dat  de dic ionarul de termeni pedagogici: evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activit ile umane, se refer  la sistemul de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele 
sistemului social, generând informa ii cu func ie autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii.  

Cursurile tradi ionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescen ii i tinerii adolescen i care inc  
nu s-au al turat for ei de munc .  

Participarea frecventa la cursuri îi ajut  s  interac ioneze cu alte persoane de vârsta lor, s  fie mai 
bine disciplina i, s  urmeze un program regulat i s -si îmbun t teasca aptitudinea fizic  i vigilen a 
mental . 

Înv area în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte si punctele slabe, sa actioneze ca 
mentori si sa ghideze studentii in posibilitatile lor de cariera. 

 Într-o clas  tradi ional , elevii pot s -si împartaseasca in mod direct opiniile si sa-si clarifice propriile 
intrebari cu profesorul, obtinându-si astfel raspunsurile imediat. 

Intelegând modelul de Intrebari si raspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experienta, elevii pot 
gasi mai multe informatii utile decât atunci când utilizeaza note si sugestii online generalizate, disponibile 
pe internet. 

De asemenea, înv area în clas  este mai util  datorit  unei interactiuni continue intre elevi si 
profesori, deoarece ii ajuta pe elevi s  scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu indrumarea online. 

In cele din urma, interactiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obtine note mai 
mari. 

Avem nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra copilului, de resurse care s  ne ajute ca în orice 
moment s  putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im din mers întregul demers pedagogic i, astfel, 

1022



intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social i având rol de instrument corector al întregului 
sistem instructiv-educativ. 

Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse, oferind 
posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, precum i date 
despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia.  

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  în pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid  i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

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

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei; 
 Evaluarea rezultatelor. 

 

Aplicând teoria acestui pedagog la cerin ele educa iei timpurii, putem deduce c  educatoarea 
stabile te premisele activit ii ce se vor reg si în puncte atinse, a c ror cuantificare va reda m sura în care 
demersul educativ a avut eficien a dorit . A adar, cadrul didactic proiecteaz  scopul educa ional, adapteaz  
resursele i activit ile la posibilit ile copiilor, planific  i m soar   fiecare progres, organizând demersul 
urm tor în func ie de rezultat, i are capacitatea de a stabili rezultatul interven iei sale asupra pre colarului 
prin evaluare. 

      Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 

Evaluare a pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 
de particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea.  

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: • îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  
cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme • s -
i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative • îi sus ine interesul 
pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area • contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere 
i la stimularea tendin ei de autoafirmare • contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia Toate aceste 

func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . 

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : • culegerea de informa ii cu 
privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite • controlul asupra activit ii desf urate • 
stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei adecvate grupei 
sau indivizilor din grup  • descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  
se elaboreze un program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) • anticiparea, 
proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de instruiri didactic i 
un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale.  

Modalit ile de evaluare ale pre colarilor este diferit de la un cadru didactic la altul, dar are acela i 
principiu: nevoia de a înregistra progresul i de a sus ine demersul spre nivelul urm tor, pentru c , evolutiv, 
pre colarul cunoa te salturi importante pe toate planurile în perioade de timp specifice fiec rui copil, 
educatorul f când posibil  dezvoltarea plenar  i armonioas  a acestora prin coordonarea procesului 
instructiv educativ cu nevoile, interesele i priorit ile celui instruit la momentul prezent.  
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Specificul evalu rii ini iale în gr dini a de copii 

Prof. Înv. Pre colar - Zamfir Cristina                                                     
Gr dini a nr. 1 Voluntari - Ilfov 

 
Activitatea din gr dini  are preponderent un caracter formativ-educativ, cu finalit i de prespectiv , 

ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într -o viziune de construc ie pas cu pas, în colaborare cu al i 
factori (familie, coal , media, societate), evaluarea este fragmentar , incomplet , unele rezultate ap rând 
mai târziu, în coal  sau la finele ei. Formarea unor deprinderi de activitate intelectual , conducerea 
opera iilor gândirii de la concret spre abstract, logic, ra ional i manifestarea deprinderilor i abilit ilor în 
comportamentul copiilor nu se pot eviden ia decât dup  perioade mari de timp. 

 
Evaluarea pre colarilor este dificil  i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este important  

pentru educator i copii pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii.. Înv mântul 
pre colar are caracter oral, nu exist  teme pentru acas , iar evaluarea se face oral sau prin fi e de evaluare.  

 
Pre colarii trebuie evalua i unul câte unul, educatorul trebuie s  re in  ce a spus copilul, nu se poate 

relua corectarea ca în lucr rile scrise. Desigur, fi ele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu con in concepte, 
reguli, legi, ci doar rodul activit ii copilului, la care el poate ajunge i din întâmplare, f r  o în elegere 
verificabil  împlinirii celor propuse prin obiective. Totodat  evaluarea se extinde i la activitatea de predare 
i la m iestria educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza înv area, de a facilita 

achizi ia noilor cuno tin e, dar mai ales de a forma, de a educa tân ra genera ie în vederea integr rii într-o 
societate dinamic  i solicitant .  

 
Creativitatea, spontaneitatea, independen a, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de 

supus unei evalu ri obiective. Este mai u or s  evalu m fi ele de activitate matematic  decât crea iile 
plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea 
gr dini ei, furnizând înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte. 
Urmând pa ii unei evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza 
procesul de înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii.  

 
Evaluarea ini ial  ofer  pre colarului i educatoarei o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i 

a eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu 
î i propune aprecierea performan elor globale ale pre colarilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  
raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

 
Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe pre colari s  fie 

receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii ini iale, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate.  

 
În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic  

emo ii, pre colarii se pot concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  ei au preg tirea necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi 
înv ri. Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial  i o component  a procesului 
de înv mânt.  
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Cele trei forme de evaluare (ini ial ,formativ  i sumativ ) sunt în rela ie de complementaritate, 

determinat  de func iile lor în demersul evaluativ.  
 
Referitor la importan a evalu rii ini iale, Ausubel preciza”ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area 

sunt cuno tin ele pe care pre colarul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ”. Ea ofer  educatoarei i pre colarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a 
situa iei existente i de aformula cerin ele urm toare. Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  
demersul pedagogic imediat urm tor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca;  
 Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-

Napoca. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. Primar Zamfir Doina                                                           
coala Gimnazial  S veni 

 

 

Evaluarea educa ional  este un subiect sensibil în orice sistem de înv mânt. Dintre cele trei 
componente ale spiralei educa iei, predare-înv are- evaluare, ultima are un rol important în procesul de 
planificare i desf urare a instruirii.  

Componenta de baz  a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, ea 
aducând materialul unei diagnoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. În 
evaluarea educa ional  actual , aflat  mereu în c utare de noi modalit i specifice ameliorative, scalele 
numerice de notare intrate în tradi ie nu mai sunt de mult  vreme singura tehnic  studiat  de docimologia 
contemporan . Astfel, s-au impus aten iei teoreticienilor, dar i practicienilor educa iei i alte criterii tehnice 
evaluative. Tendin a actual  în evaluarea contemporan  este aceea a încuraj rii studiului i aplic rii 
tehnicilor de apreciere criterial , de progres, de proces(formativ ) sau pe obiective mai largi i flexibile. 

Evaluarea tradi ional  centrat  pe acumularea de cunostin e,în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are cap t  noi 
conota ii. Evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce acoper  atât domeniile cognitive cât 
i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare. Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou 

cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin  care s  aib  la baz  formarea competen elor elevului. 
Centrarea pe competen e este o preocupare major  a ultimilor ani. 

În perspectiva corela iilor dintre predare-înv are-evaluare, evaluarea ne informeaz  despre eficien a 
strategiilor i metodelor de predare-înv are, dar în acela i timp i asupra corectitudinii stabilirii 
obiectivelor opera ionale i a m surii în care acestea se reg sesc în rezultatele colare (cuno tin e, abilit i, 
capacit i, atitudini, competen e). 

Pentru ,,a stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când evaluezi, sub ce 
form  evaluezi,cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute”. (Jinga, 2006).  Evaluarea 
tradi ional  se bazeaz  pe diferite metode, verificarea oral  fiind cel mai des utilizat  în clasa de elevi. 

,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane”. (C. 
Cuco ). 

Verificarea scris  constituie de asemenea o metod  adecvat  pentru evaluarea formative fiind 
concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise. 

Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor, priceperilor i 
deprinderilor dobândite. 

Evaluarea în mediul online, este o etap  din procesul de inv are care se desf oar   în mediul online. 
La prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i 
ce tehnici i instrumente sunt potrivite, inând cont de faptul c  se schimb  în primul rând mediul de înv are 
(informa iile nu mai sunt primite la fel, nu se mai înva  la fel).  
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În procesul de evaluare online o importan  deosebit  trebuie acordat  desingului evalu rii, sarcinile 
i con inutul probelor de evaluare s  fie interesante i provocatoare, schimbându-se evaluarea rigid , într-o 

experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de evaluare este i un act de înv are. 
Cu ajutorul anumitor platforme i aplica ii elevii pot colabora în timp real r spunzând la întreb ri (Google 
Forms), se pot realiza teste interactive care au la baz  jocul (Kahoot), folosind smartphone-uri, tablete, 
laptopuri i calculatoare. 

Într-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor 
noi de înv are-evaluare, a unor strategii moderne, care permite asambl ri, reajust ri i adapt ri la 
disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le 
folosi. 

 

        
         BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C, 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura Polirom. 

Stoica A, 2000, Reforma evalu rii în inv mânt, Editura Sigma. 

Sport curs ,,Digitaliada”. 

Marin T., 2018, Pedagogie-fundamentele pedagogiei, teoria i metodologia instruirii, teoria i 
metodologia evalu rii, Editura Pro Universitaria. 

 

 

 

1027



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

 

Prof. pentru înv mântul primar – Zamfir Lumini a Mihaela                                
coala Gimnazial  „Spiru Haret” Bac u 

 

 

Evaluarea este una din etapele definitorii ale procesului instructiv-educativ.  

Ea cuprinde urm torii pa i: 
-stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
-proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
-m surarea rezultatelor aplic rii programei; 
-evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu  i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a colarilor, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  
înv torului posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie 
eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, m surare i apreciere a nivelului de preg tire 
a colarilor, pornind de la obiectivele propuse. Astfel putem stabili modul adecvat de predare a noului 
con inut al programei, putem organiza un program de recuperare, dac  este cazul, i adopta unele m suri 
de sprijinire i recuperare. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i colarii asupra con inuturilor predate. Aceast  
evaluare îi permite cadrului didactic s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare 
secven  de înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. 
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în 

func ie de calitatea r spunsurilor. Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile 
libere, f r  a le structura, justificându- i astfel r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a colarului.  

 
Tipuri de portofolii: 

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

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

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

 Portofoliul poate cuprinde: 

- o list  cu comportamente a teptate;  
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-observa ii asupra evolutiei copilului; 

- lucrari ale acestuia;  

- poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar,  

- rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.;  

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra clasei. 

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

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

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educa iei i Cercet rii de a suspenda 
cursurile fa -în-fa , sistemul de înv mânt se reorienteaz  c tre practici noi de comunicare i de 
cooperare prin care s  asigure continuitatea înv rii i func ionarea organiza ional . M surile instituite 
prin starea de urgen  ne relev  maniere diferite, câteodat  inedite. Adul i i copii deopotriv  sunt în situa ia 
de a descoperi noi moduri de conectare social  i de continuare a activit ilor profesionale, sociale, 
culturale, ludice i de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare 
de neimaginat în urm  cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguran , o zon  de evolu ie i 
dezvoltare social  important , dar faptul c  totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fa a 
unei provoc ri de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o pân  în prezent. 

Dar elementul care a condus la o presiune major  asupra sistemului de înv mânt i a societ ii în 
ansamblul ei a constat în utilizarea exclusiv  a mijloacelor de comunicare la distan  pentru a face educa ie. 
În aceste circumstan e au ap rut, inevitabil, o serie de impedimente de natur  logistic , pedagogic , tehnic  
i de con inut în domeniul multor discipline colare. Tehnologia digital  a facilitat în bun  m sur  

continuarea unor activit i didactice la distan , în perioada suspend rii cursurilor. 

Indiferent de performan ele cadrului tehnic, de abilit ile profesorilor, de gradul de adaptare a 
con inuturilor la noul context, procesul de predare, înv are, evaluare este diminuat, pierde din consisten , 
calitate, naturalitate. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 

EDP.; 
* Chiriac, Maria-„ Evaluarea - ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
* Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP; 
* Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
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EVALUAREA FORMATIV                                                             
LA DISCIPLINA MATEMATIC  

PROF. ZAMFIR VIOLETA                                                             
COALA GIMNAZIAL  “DEMETRIU RADU “R DE TI 

 

 
Evaluarea verific , m soar  i apreciaz  rezultatele colare ale elevilor ob inute într-un anumit 

interval de timp. Evaluarea trebuie s  urm reasc  i s  stimuleze succesul elevilor i nu s  pun  în eviden  
insuccesul acestora. 

Pentru ca evaluarea s  sprijine înv area, trebuie s  comunic m explicit elevilor natura rezultatelor 
a teptate în înv are, competen ele pe carene a tept m s  i le dezvolte, ce înseamn  o anumit  competen  
dezvoltat . 

În evaluarea nivelului de performan  al competen elor specifice dobândite de elevi la disciplina” 
Matematic ”, sunt utile evalu rile for-mative (curente) al c ror scop principal nu este nota, ci observa iile 
ce se constituie în motiva ii ale acord rii punctajelor. Acest tip de evaluare re-prezint  un feedback informal 
dat  atât elevilor cât i profesorului în timp ce înva  /pred  o anumit  tem .  

Erorile sunt considerate momente de înv are, nu nereu ite. Elevii trebuie s  se simt  confortabil în 
explo-rarea unui subiect, fiind con tien i c  evaluarea lor ia în calcul atitudinea fa  de subiect i fa  de 
grup, motiva ia, implicarea. Informa iile ob i-nute sunt folosite de elevi pentru a- i îmbun t i 
performan ele, iar de c tre profesor pentru a varia i combina optim metodele de predare, cât i pentru a 
dirija elevul în activitatea de remediere, de fixare sau progres. 

Din aceste motive, evaluarea formativ  (continu ) este o evaluare de progres i constituie un mijloc 
de asigurare a succesului i de prevenire a insuccesului colar. 

Instrumentele de evaluare utilizate în evaluarea formativ  (continu ) sunt:  

- Observarea i aprecierea verbal , 
- Examinarea oral , 
- Fi a de lucru înso it  de chei de verificarecare s  permit  autoevaluarea, interevaluarea, 
- Lucrarea practic , 
- Proiectul, 
- Portofoliul, 
- Lucrul independent în clas , 
- Tema pentru acas , 
- Grila de observare sistematic . 

  Pentru o înv are eficient  este necesar ca elevului s  i se precizeze înc  de la început obiectivele 
urm rite, sarcinile i tehnicile de evaluare. 

  La geometrie, pentru evaluarea temei de cas  sau a problemelor rezol-vate în clas  am folosit un 
formular de evaluare în care elevii au posibilitatea s  se autoevalueze, dându-le urm toarele criterii: 

- Scrierea corect  a ipotezei i concluziei, 
- Realizarea figurii, 
- Alegerea metodei de demonstra ie, 
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- Formarea corect  a lan ului deductiv i demonstrarea fiec rui pas, 
- Verificarea ra ionamentelor, 
- Puncte tari, 
- Puncte slabe, 
- inte viitoare. 
 

Bibliografie: 

1. Stoica, A., Evaluarea curent  i examenele-Ghid pentru profesori, Editura PRO GNOSIS, 
Bucure ti, 2001 

2. Cuco , C.,Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i, 2008. 

 

RESURSE EDUCA IONALE -                                                                        
INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA COMPETEN ELOR 

PROF. ZAMFIR VIOLETA 

COALA GIMNAZIAL  “DEMETRIU RADU “, R DE TI 

Unitatea de înv are – Patrulatere - clasa a VII-a 

Test sumativ 

Subiectul I-30 puncte 

1.Completeaz  spa iile punctate astfel încât s  ob ii afirma ii adev rate: 

2p.a) Patrulaterul convex cu laturile opuse, paralele dou  câte dou  este…………….. 

2p.b) Paralelogramul cu diagonalele…………….., este romb. 

2p.c) Trapezul cu unghiurile al turate unei baze, congruente,este………. 

2.Încercuie te litera A, în cazul în care afirma ia este adev rat  i litera F în cazul în care afirma ia 
este fals . 

2p.a) Trapezul este un patrulater convex                       A      F 

2p.b) Rombul este un patrulater regulat                         A      F 

2p.c) P tratul este romb                                                  A      F 

2p.d) Dreptunghiul este un p trat                                   A      F 

2p.e) Dreptunghiul este un parallelogram                       A     F 

3. Se consider  un paralelogram ABCD, cu m sura unghiului A egal  cu 30 grade. 

5p.a) Determin  m surile unghiurilor B, C i D ale paralelogramului considerat. 

5p.b) Dac  AD=6 cm i AB=8 cm, calculeaz  perimetrul paralelogramu- 

lui considerat. 

4p.c) Dac  AD= AB, paralelogramul devine: a) romb, b) p trat, c) drep-tunghi. 

Subiectul II- 30 puncte 

1.Un romb ABCD are m sura unghiului B egal  cu 115 grade i BC=15cm. 

5p.a) Realizeaz  desenul  corespunz tor cerin elor date. 
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5p.b)Afl  m surile unghiurilor A, C, D ale rombului considerat. 

5p.c) Perimetrul rombului poate fi :a) 50cm, b) 60cm, c)115cm. 

2.Fie un p trat EFGH cu lungimea laturii EG=24cm.  

5p.a) Realizeaz  desenul corespunz tor cerin ei date. 

5p.b) Lungimea FH=12 cm? Adev rat sau fals? Justific  r spunsul. 

5p.c) Perimetrul p tratului poate fi egal cu 48cm? Adev rat sau fals? Justific  r spunsul. 

 

Subiectul III-30 puncte 

15p.1.Se consider ABCD un p trat i un punct interior diagonalei AC, 

astfel încât [ AM ]  i [AB] sunt congruente.Afl  m surile unghiurilor         BMC. 

15p.2.Fie un triunghi isoscel ABC, cu laturile [AB] i [AC] congruente. 

Prelunge te laturile [AB] cu [AM] i [ AB] congruente respectiv   [AC] cu [ AN] i [AC] congruente, 
unde B-A-M respectiv C- A –N. 

Arat  c  patrulaterul BCMN este un dreptunghi. 
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EVALUAREA FORMATIV                                                             
ÎN LEC IA DE GEOGRAFIE 

prof. Zamfira Florentina                                                                
Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constan a 

 

 

În evolu ia conceptului de evaluare pot fi identificate trei categorii de defini ii:  

 Evaluare = m surare;  

 Defini iile Pedagogiei prin obiective, care interpretau evaluarea în raport de obiectivele 
educa ionale (evaluare = congruen a cu obiectivele educa ionale)  

 Defini iile „noi”, actuale, moderne, care concep evaluarea ca apreciere, ca emitere de judec i de 
valoare despre ceea ce a înv at i cum a înv at elevul, pe baza unor criterii precise, bine stabilite anterior 
(Evaluare = emitere de judec i de valoare).  

Evaluarea modern  este abordat  în termeni de procese i nu de proceduri/ modalit i de m surare a 
rezultatelor înv rii. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan i obligatoriu 
cugândul la “control”, “verificare”, “examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai 
ales ca mod de concepere, prin sintagma "activitate evaluativ ". Din perspectiva modern , “a evalua” 
înseamn  a desf ura o activitate care înso e te pas cu pas procesul de predare-înv are.  

Înv mântul modern, inclusiv cel românesc,  solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui 
nou sistem de referin  care s  aib  la baz  formarea competen elor elevilor. Centrarea pe competen e este 
o preocupare major  a ultimilor ani. La ora actual  se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin 
intermediul unei metodologii complexe i a unui instrumentar diversificat. Asist m la multiplicarea 
cantitativ  i cre terea calitativ  a dispozitivelor de evaluare  

S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clas , vorbindu-se insistent 
despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe practice etc) cu altele noi, 
modern sau complementare (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea etc), ce reprezint  de fapt 
alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea accentului de la evaluarea 
produselor înv rii, la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activit ii de înv are, adic  
evaluare formativ . 

Pentru a exemplifica evaluarea formativ , redau mai jos metodele utilizate pentru a evalua activitatea 
elevilor mei în lec ia „Rolul unor state în sistemul mondial actual: SUA, Rusia, Japonia, China, Brazilia, 
India”, din capitolul „Popula ia, resursele naturale i dezvoltarea lumii contemporane”, clasa a XI-a 
„Geografia-probleme fundamentale ale lumii contemporane”, timp de lucru alocat: 2 ore. S-au utilizat 
integrate in lec ia de geografie, metode i instrumente TIC, platforme educa ionale, atractive pentru elevi. 
Pentru ob inerea feed-back-ului i pentru evaluarea formativ       s-au utilizat test kahoot, miniproiect – 
prezentare google docs, poster – jamboard, chestionar google forms.  

Activit i de evaluare formativ  integrate în lec ia sus inut  

Prezent ri google docs  - lucru pe grupe 
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 În prima or , la clas , activitatea s-a derulat dup  modelul împ r irii clasei pe echipe de lucru. Cele 
ase echipe i-au ales  câte  un stat  dintre cele studiate în lec ie,  pe care  l-au  caracterizat  cu ajutorul unor 

fi e de documentare i a unor fi e de lucru. 

 Ca tem , elevii au realizat prezent ri Google docs– ale statelor studiate, dar grupele au primit alt 
stat fa  de cel analizat ini ial în sala de clas  (prezentarea a cuprins maxim 6 slide-duri i trebuia s  dureze 
maxim 3 min.).   

La începutul urm toarei ore, elevii au prezentat proiectele realizate în fa a clasei.  

 

 
  

Realizare postere – lucru pe grupe – jamboard 

 

Pentru a ob ine feen-back-ul asupra în elegerii lec iei, dup  prezent rile Google docs, fiecare grup  a 
realizat pe jamboard un poster cu titlul „..........(numele rii)... putere mondial /regional ” care a avut 
urm toarea structur : din ce organiza ie mondial /regional  face parte, statutul rii în acea organiza ie, 2-
3 caracteristici care-i confer  statutul de putere regional /mondial .  

Evident, grupele au primit alt stat fa  de cel analizat anterior.  La final, gupele au prezentat posterele. 
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Pentru a evalua activitatea elevilor, am avut o gril  de evaluare pentru prezent rile google forms i o 
alta pentru postere. Aceast  gril  a cuprins criterii clare de evaluare i punctaje pentru fiecare criteriu. Am 
evaluat rezultatul final, produsul livrat de elevi, inând cont de con inutul informa iei tiin ifice, creativitate, 
calitatea materialelor grafice i cartografice incluse, modul de prezentare a materialelor realizate.  

Implicarea individual  a elevilor a fost evaluat  chiar de ei, printr-un chestionar google forms 
intitulat: Evaluare colegial . 

Întreb ri chestionar google forms: 

1. Numele i prenumele elevului care evalueaz  

2. Numele i prenumele elevului evaluat 

3. Ce rol a avut colegul în achip ? Lider – a organizat echipa, a trasat sarcini; responsabil cu 
localizarea la hart ; a contribuit cu imagini , grafice, infroma ii; a realizat tehnoredactare; altceva 

4. Dac  la întrebarea anterioar  ai bifat „altceva” precizeaz  exact care a fost aportul colegului la 
realizarea proiectului/proiectelor grupei 

5. Ce aspecte pozitive ai remarcat la activitatea colegului? 

6. Ce aspecte negative ai remarcat la activitatea colegului? 
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7. Ce sugestii îi po i da astfel încât s - i îmbun t easc  activitatea? 

8. Ce not  îi acorzi colegului pentru activitatea realizat ? 

Pentru ca evaluarea colegial  s  fie formativ  i s  aib  efect, punctele 5,6, 7 au fost prezentate de 
elevii evaluatori colegilor evalua i, astfel încât, pe viitor, ace tia s - i îmbun t easc  activitatea. Am 
acordat nota final  ca medie aritmetic  a notelor ob inute la cele dou  proiecte lucrate pe grupe i a notei 
ob inute de elevi la evaluarea colegial . 

 

Bibliografie: 

Lec ia on line – manualul participantului, curs tip rit de Funda ia OTP Bank România i FSLI 
România 
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MIJLOACE ON LINE DE ABORDARE A PROCESULUI DIDACTIC 

Prof. Zarescu Stana                                                                    
coala Gimnazial  Doma nea 

 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut  i apreciat  ca cea mai eficient  i de dorit de pân  
acum, este înv mântul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul 
deînv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesulde predare – înv are 
si tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai c utat prin economia de timp pe care o implic . 

E-learning semnific , într-o defini ie neconsacrat , ansa omului de a se informa facil, rapid, în orice 
domeniu, nefiind condi ionat de un suport fizic (c r ile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest 
concept permite flexibilizarea procesului de înv mânt pân  la a oferi cea mai larg  gam  de c r i 
electronice, sfaturi, imagine i text. Înv area prin Internet poate fi definit  ca o form  de înv mânt în 
care se prezint  studen ilor un con inut de instruire prin Internet. De aceea, condi ia de baz  impus  
participan ilor în procesul de înv are este posedarea unui calculator i o conexiune la Internet. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se folose te în educa ia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc a a-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de con inut educa ional pe un server 
Web, crearea de re ele de comunicare între participan ii la procesul de educa ie, de înv are i de gestionare, 
permi ând testarea independent  a cuno tin elor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web i WBT-Web based training-ul se face pe baza  public rii con inutului 
pentru înv area pe site-ul institu iei de înv mânt. Avantajele acestei metode de distribuire de materiale 
didactice sunt urm toarele: distribuirea mai rapid , prin accesarea www cursan ii pot intra în posesia 
materialelor didactice, este posibil  inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate fi folosit de 
c tre una sau mai multe persoane sau grupuri în acela i timp, posibilitatea de legare, multimedierea 
con inutului, u urin a de reînnoire i publicare a con inutului, posibilitatea administr rii de acces, 
con inuturi interactive .a.m.d. 

E-mailul este cea mai simpl  form  de interac iune asincron  i de cele mai multe ori este folosit doar 
ca un supliment pentru/pe lâng  alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, 
comunicarea este privat , permite suficient timp pentru reflec ie i reac ie la r spuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o form  similar  de interac iune. Avantajele i dezavantajele sunt 
acelea i ca i la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu u urin , adaptarea la lucru cu grupul, permite 
împ r irea studen ilor i a sec iilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din participan i cu 
caracteristici/specializ ri comune.  

Forum-urile i listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întreb ri, r spunsuri, se fac 
schimburi de opinii i impresii, este posibil  crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe care îl 
alegem. Aceast  metod  de comunicare permite ca fi ierele de dimensiuni mari s  nu se stocheze pe 
unit ile noastre, permit înv area prin duplicare/copiere, uz de transfer de fi iere pentru transferarea 
materialelor de curs i formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.       
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Internet relay chat (IRC) este o comunicare sincron  bazat  pe mesaje text prin Internet sau Intranet 
în timp real i permite conectarea studen ilor cu cuno tin e aproximativ egale, evaluarea obiectiv  a unui 
con inut i posibilitatea de recuperare a unei informa ii omise.  

Video conferin e 

Aplica iile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interac iune sincron , în care studen ii 
particip  lucrând în echip  pe aplica ia software. Exist  dou  moduri de folosire a aplica iei 
distribuite/divizate: ca un mijloc de a înv a cum s  utiliza i aplica ia în sine dar i pentru înv area de 
concepte i competen e. Avantajele acestui mod de interac iune sunt simularea realit ii  i încurajarea 
înv rii în grup. 

Înv area electronic  nu semnific  doar portaluri educa ionale, ea presupune înv area pe tot parcursul 
vie ii - cunoscutul „life long learning”. Desigur, cea mai consacrat  form  a înv mâtului electronic este 
cea institu ionalizat , în special sub denumirea de înv mânt la distan , dar i instruire asistat  pe 
calculator, instruire prin multimedia. 

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

Prof. Zelinschi Emilia,                                                                  
coala Gimnazial  Special  nr. 5, Bucure ti 

 
În contextul vremurilor actuale s-a dovedit necesitatea ca sistemul de înv mânt românesc s  se 

alinieze la noile tendin e care se fac tot mai sim ite i anume desf urarea de activit i în mediul on line, 
inclusiv în sistemul special de înv mânt. 

Dac  pân  acum to i participan i la procesul de educa ie erau adep ii sistemului traditional de predare 
– înv are, tot mai mul i se declar  acum pro predare-evaluare on line.  

Cu toate acestea, atât evaluarea cât i evaluarea modern  prezint  o serie de avantaje i dezavantaje. 
Unul dintre dezavantajele evalu rii tradi ionaliste îl constituie faptul c  aceasta poate fi  
caracterizat  ca fiind sinonim  cu aprecierea clasic , cu controlul permanent al înv rii . De cele mai 

multe ori, evaluarea tradi ionalist  are ca finalitate clasificarea elevilor, în urma c rora ace tia sunt 
eticheta i. 

Un alt dezavantaj al evalu rii tradi ionaliste este reprezentat de faptul c  aceasta selecteaz  i exclude 
anumite domenii ale înv rii , care sunt mai greu de evaluat, cum ar fi atitudinile, comportamentele, 
tr s turi de personalitate.  

Evaluarea modern  nu este un scop în sine sau un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii 
unor m suri ameliorative. 

Evaluarea on line presupune un efort considerabil mai mare din partea cadrelor didactice implicate.  
Unul dintre avantajele acestui tip de evaluare îl reprezint  faptul c  ofer  elevilor rezultatele imediate 

ale test rii. Având un astfel de feedback imediat, elevul î i poate da seama de progresul lui de înv are, sau 
de punctele slabe i punctele tari pe care le are. 

Evaluarea on line ajut  de asemenea i profesorul, în sensul c  acesta are mai mult timp la dispozi ie 
pentru identificarea domeniilor în care performan a elevilor este mai sc zut  , dar i acoperirea lacunelor 
elevilor. 

În contexutl pandemic actual, profesorii din înv mântul special i nu numai au fost nevoi i s  
adapteze atât modul în care se face predarea, cât i modul de realizare al evalu rii. 

Pentru aceasta, profesorii au la dispozi ie o serie întreag  de metode i strategii pe care le pot folosi 
la clas . 

De exemplu, testele de evaluare pot fi create în Google Forms sau Kahoot, elevii putând rezolva 
cerin a în timpul orei de curs i într-un interval de timp dat de profesor. 

Quizizz este o aplica ie prin care profesorul poate evalua cuno tin ele elevului i care datorit  modului 
în care este alc tuit  (sub form  de joc) face ca implicarea elevilor s  fie maximal . Software-ul este utilizat 
în clas , sarcini de grup, revizuirea pre-test, evalu ri formative i teste pop. Platforma Quizizz ofer  i 
posibilitatea de a fi postat pe Google Classroom, Microsoft Teams, sau de a fi copiat link-ul i dat elevilor 
pe Messenger, Whatsapp, Meet, Zoom, etc. 

Platforma permite alegerea tipului de itemi: cu alegere multipl , o singur  variant  de r spuns, 
r spuns scurt, tip clasament, item cu r spuns deschis i introducerea în cadrul unei prezent ri. 

Quizizz-ul este una dintre aplica iile folosite în lucrul cu elevii cu dizabilit i intelectuale cu mare 
priz  la ace tia datorit  caracterului ludic al acesteia. 

Wordwall este de asemenea o aplica ie extrem de îndr git  de elevii din înv mântul special, dar i 
de profesorii acestora. Prin intermediul ei se pot crea diverse activit i interactive (fi e de lucru, chestionare, 
etc).  
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Avantajul acestei aplica ii este c  aici ai la dispozi ie i materiale create de al i utilizatori, pe care le 
po i folosi. Folosind Wordwall profesorii pot crea anumite seturi de întreb ri care pot fi folosite în cadrul 
pred rii sincrone sau asincrone, fie la începutul lec iei, fie la finalul acesteia, pentru asigurarea feedback-
ului. 

O alt  aplica ie extrem de atractiv  prin caracterul ei este Padlet-ul. Copiii, chiar i cei cu dizabilit i, 
pot crea post-it-uri virtuale, pot înc ca un videoclip, poze sau pot face post ri. Pe m sur  ce al ii adaug  
lucruri noi, padlet-ul prinde via , iar pagina se va reactualiza în timp real. Profesorul are posibilitatea s  
vad  tot cee ace face elevul i s  îl corecteze instant 

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

Bookcreator. Cu ajutorul elevii pot crea o carte în format digital, la care contribuie atât profesorii cât 
i elevii. C r ile se pot reedita,, trimite, stoca în bibliotec  sau desc rca dup  ce a fost create. Se poate alege 

coperta i m rimea c r ii, num rul de pagini, tipul de pagina ie. 
Cu Book Creator pot fi combinate texte, imagini audio i video pentru a crea multiple materiale cum 

ar fi: pove ti interactive, portofolii digitale, c r i  
 
Dezavantaje 
 
- În varianta gratuit , se pot realiza doar un num r limitat de c r i. 
Sintetizând, putem afirma c  evaluarea on line presupune atât o serie de avantaje, cât i de 

dezavantaje. 
 
Avantaje 
 
- Obiectivitatea evalu rii progresului colar; 
- Expunerea în mod independent a cuno tin elor; 
- Permite adaptarea cerin elor la nivelul elevilor; 
-  Feedback rapid; 
-  Metod  rapid  i eficient  de evaluare. 
 
Dezavantaje 
 
- Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, elevul primind un punctaj pe loc. Este 

o evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. 

Indiferent care ar fi tousi punctele slabe ale acestei evalu ri, ea î i face tot mai de sim it  prezen a. 
De aceea, profesorii vor trebui s  g seasc  noi modalit i de a face actul evalu rii cât mai atractiv, mai ale 
atunci când vine vorba de elevii din înv mântul special, pentru care predarea-înv area-evaluarea sunt cu 
atât mai attractive cu cât caracterul lor este ludic 

 
 
Bibliografie: 
 
Prof. coord Vi an Florina Viorica ’’Strategii de evaluare în mediul on line’’ – suport de curs, 

Bucure ti, 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=VYowq8gNMC0 
MEC, ISJ VÂLCEA, Metode i instrumente de evaluare specific evalu rii on line (recomand ri) 
Neac u, I., 1990, Instruire i înv are, Editura tiin ific  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

 
Gagu Victorita 

 
 
 

Evaluarea este un element esen ial al procesului instructiv educativ (pe lâng  predare i înv are) care 
consta în realizarea unor acte didactice complexe ce ofer  cadrului didactic informa ii privind cantitatea, 
valoarea cuno tin elor dobândite de c tre elevi, nivelul performan elor i eficien a eforturilor depuse de to i 
factorii educa ionali pentru un randament cât mai bun al elevilor.  

Scopul evalu rii este de a m sura i aprecia eficien a procesului didactic i de a oferi solu ii privind 
perfec ionarea întregului proces, pentru ca elevii s  de in , la finalul studiilor, competen e cheie în 
concordan  cu cerin ele economice i culturale ale societ ii contemporane, adic  acele competen e cheie 
(acestea fiind rezultate ale înv rii, ansambluri de cuno tin e, abilit i i atitudini) care le vor asigura 
integrarea cu u urin  în câmpul muncii. 

Exist  mai multe criterii de clasificare a formelor evalu rii, dup  cum urmeaz : 
1. Dup  cantitatea de informa ie verificat : evaluare par ial  i global ;   
2. Dup  criteriul obiectivit ii în notare: evaluare obiectiv  i subiectiv ;  
3. Dup  sistemul de referin  privind emiterea judec ilor de valoare asupra rezultatelor evaluate: 

evaluarea criterial  i evaluarea normativ ;   
4. Dup  agen ii evalu rii: evaluarea intern  i evaluare extern . 
5. Dup  etapa când se desfa oar  evaluarea sau modul în care se integreaz  în procesul didactic, 

evaluarea este:  
a. evaluarea ini ial  (predictiv  - realizat  la începutul procesului de predare-înv are); 
b. evaluare continu  (formativ  - realizat  pe tot parcursul procesului); 
c. evaluare final  (sumativ  - realizat  dup  o secven  de timp bine precizat  – semestru, sfâr it sau 

chiar început de ciclu colar etc.). 
Metodele de evaluare sunt c i, instrumente, modalit i de ac iune prin intermediul c rora, profesorul 

evaluator poate ob ine numeroase informa ii în legatur  cu randamentul colar al elevilor i cu nivelul de 
st pânire a cuno tin elor.  

 
Exist  dou  categorii principale de metode de evaluare: 
 
1. Metode tradi ionale (acestea au primit aceast  denumire datorit  consacr rii lor în timp i utiliz rii 

lor frecvente în practica didactic ): probe orale, probe scrise, probe practice. 
2. Metode complementare de evaluare/moderne: sunt mai recente, au rol formativ i o mare 

capacitate de motivare a angaj rii elevilor în activit ile de înv are, fiind axate pe proces. Utilizarea 
acestora are ca scop m surarea unor competen e ce in de domeniul afectiv, greu cuantificabile prin metode 
tradi ionale de evaluare, având un poten ial formativ care const  în interiorizarea actului educativ. 

La modul general, evaluarea didactic  modern  este dinamic , flexibil  i asigur  reglarea din mers 
a activit ii educa ionale 

Principalele metode moderne de evaluare sunt: observarea sistematic  a activit ii i a 
comportamentului elevilor, investiga ia,  proiectul, referatul, autoevaluarea. 

Evaluarea, fie în mediul online, fie cu prezen a fizic  a elevilor la ore, trebuie privit  ca parte 
intrinsec  a demersului didactic. Combinarea instrumentelor de evaluare scris  cu cele de evaluare oral , 
cu metodele complementare de evaluare asigur  realizarea unei imagini globale a capacit ilor elevilor. 
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În contextul pandemiei când înv area s-a mutat în sistem online, realizarea unei evalu ri eficiente 
este o adev rat  provocare.  De inerea de competen e digitale este esen ial  pentru a putea realiza o evaluare 
real  a elevilor care s  fie formativ , situativ  i s  dezvolte un proces de autoevaluare concomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare. 

În acest sens, metodele de evaluare folosite în clas  pot fi transpuse online sau înlocuite prin utilizarea 
unor platforme i instrumente digitale sau a unor tehnici cât mai diverse.  Instrumentele de evaluare de 
înv are, atunci pot ajusta lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Instrumente de evaluare de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an colar. 

Câteva astfel de instrumente/ aplica ii care pot fi folosite pentru evaluarea elevilor în cadrul colii on-
line sunt: Kahoot, Googleforms, Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps (platforme cu ajutorul c rora 
se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive).   

 Pentru probele orale se pot utiliza platforme de comunicare video-audio unu la unu (Google 
Classroom) sau camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul evaluat s  formuleze 
r spunsul la o întrebare (folosind cuno tin ele dobândite pentru a rezolva o sarcin  dat )  

 Pentru probele scrise se pot folosi numeroase instrumente on-line precum Googleforms (un 
instrument Gsuite de evaluare i autoevaluare pentru elevi, stimulându-le creativitatea i gândirea pentru a 
g si r spunsuri) i Kahoot ( o platform   gratuit  cu ajutorul careia se pot creea teste interactive). Se pot 
întocmi teste de evaluare cu itemi de diverse tipuri, oferindu-i elevului posibilitatea s  r spund  într-un 
interval de timp la acesta) 

În rezolvarea unor teste on-line pot ap rea probleme precum: elevul se poate inspira in timp ce 
r spunde, cu ajutorul calculatorului, de aceea nu se pot da teze scrise. 

Testele de evaluare si fi ele de lucru pot fi rezolvate de elevi în timpul orei i înc rcate apoi în 
platforma Google Classroom sau trimise profesorului în whatsapp pân  la sfâr itul orei. 

Dou  instrumente pe care le folosesc zilnic fie pentru realizarea unor activit i de înv are, fie pentru 
evaluare sunt: 

- LearningApps - o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste  
- Wordwall  - o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori.  

 Probele practice se pot realiza doar dac  au aplicabilitate în mediul electronic.  
Dintre metodele moderne, autoevaluarea se poate realiza i în mediul on-line. Elevul poate completa 

chestionare de autoevaluare (utilizând instrumentul Googleforms). Un model de chestionar de autoevaluare 
întocmit de mine poate fi v zut accesând linkul urm tor: https://forms.gle/AK9piiYTVUThfkyj7 

În sistem on-line se pot evalua i referate/proiecte ale elevilor. Ei pot trimite referatul/proiectul prin 
intermediul clasicului e-mail pentru a fi evaluat. De asemenea poate filma realizarea unei activit i pentru 
ca apoi s  o posteze în Padlet sau în Googleclassroom.  

Se pot folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea acestora i evaluarea 
ulterioar  de c tre profesor.  

Spre exemplu, Storyjumper este un site web care permite profesorilor i copiilor s - i construiasc  
propriile c r i. Se pot crea cu u urin  pove ti personale gratuite on-line (se pot ad uga texte, înc rca desene 
sau fotografii pentru ilustrarea pove tii, se poate citi textul înregistrând propria voce). Con ine multe 
elemente de recuzit  (personaje i obiecte), scene (fundaluri) fotografii, desene i text ce pot fi folosite 
pentru ilustrarea pove tii. Spre exemplu, în cadrul proiectului colii noastre cu o coal  partener  din 
Republica Moldova (proiect intitulat Educa ie f r  frontiere), elevii au redactat o carte cu tema Prietenia, 
formând perechi din ambele coli. Modul în care s-a concretizat colaborarea lucrului în perechi, poate fi 
v zut  accesând linkul: https://www.storyjumper.com/book/read/99125136/604242bb6f08d . 

Portofoliul reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari               
(semestru, an colar). Acesta poate fi realizat i în on-line chiar i folosind Storyjumper, Padlet, material 
PowerPoint. 
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Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile profesorului. 
Tehnologia digitala a facilitat în bun  m sur  continuarea unor activit i didactice la distan , în 

perioada suspend rii cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactic  uzual  (fa -în-fa ) nu 
se poate face online/ la distan , având astfel un impact negativ asupra înv rii temeinice, aparând 
disfunc ii în ceea ce prive te activit i de suport pentru înv are: comunicare autentic  i rela ionare uman , 
sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de înv are. 

Evaluarea online nu poate reproduce evaluarea care ar putea avea loc in clas . Totu i,  cadrele 
didactice trebuie s  ia cele mai bune solu ii care exist  i s  le adapteze la ce se poate face online, c ci 
evaluarea online prezint  i numeroase aspecte pozitive precum : posibilitatea de a nota cu rapiditate i în 
mod adecvat un num r mare de r spunsuri, evalu rile pot fi p strate i reutilizate, se poate orienta procesul 
de auto-înv are la elevi, se pot discuta consemne de lucru pentru acas , se pot administra test ri, profesorii 
i elevii  se pot concentra în mai mare m sur  pe rezumativ etc.  
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Evaluarea este o no iune generic  i frecvent , fiind folosit  cu multiple semnifica ii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrum  spre multe alte cuvinte cu un rost asem n tor: a estima, a aprecia, a 
judeca, a m sura, a examina, a considera, a constata, a cânt ri, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complex  i se urm re te atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu 
atât sunt mai necesare ac iunile de evaluare. Evaluarea în înv mântul primar st  la baza model rii 
colarului, a direc ion rii acestuia spre atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un 

procedeu, este o opera ie complex , un tot unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective care 
conduc spre identificarea unor aspecte variate cum ar fi:    

a) con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; 
     b) care este menirea i din ce perspectiv  se efectueaz  evaluarea; 
     c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final); 
     d) modalitatea concret  de înf ptuire a evalu rii (cu ce instrumente, probe); 
     e) în ce fel se prelucreaz  datele i cum se valorific  informa iile; 
     f) pe baza c ror criterii se evalueaz . 

Stabilirea obiectivelor i planificarea cursului ac iunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 
înv mântul primar are valoare identic  cu a determina când evaluezi, sub ce form , cu ce metode i 
mijloace, cum valorifici informa iile ob inute. Bineîn eles, la final, în func ie de concluziile rezultate, 
colarul î i va modifica preferin a de a folosi anumite stiluri i strategii de înv are (chiar dac  nu le 

con tientizeaz  în permanen ), iar înv torul î i va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a pred rii. 

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de ac iuni i procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare: 

A. Evaluarea ini ial  sau predictiv  se realizeaz  la începutul unei activit i de instruire în scopul 
cunoa terii capacit ilor de înv are ale colarilor, a nivelului de preg tire de la care se porne te, a gradului 
în care sunt st pânite cuno tin ele i în scopul verific rii existen ei capacit ilor necesare asimil rii 
con inutului etapei ce urmeaz . 

B. Evaluarea continu  sau formativ  se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derul rii unui proces, din momentul începerii i pân  la încheierea acestuia. Evaluarea formativ  
este un tip de evaluare capital pentru înv mântul primar, întrucât r spunde func iilor i satisface cerin ele 
pe care trebuie s  le aib  actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimb ri imediate i 
cu efecte pozitive în preg tirea colarilor. Evaluarea se realizeaz  pe secven e mici, treptat i se centreaz  
pe elemente esen iale, ceea e face ca colarul s  se afle în permanen  „în priz ”, f r  s  fie suprasolicitat 
prin acumularea de informatii f r  valoare. 
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Având scop de ameliorare, evaluarea continua nu prive te cantitatea, ci calitatea i nu conduce la 
ierarhizarea colarilor, ci la stimularea dezvolt rii lor. 

C. Evaluarea cumulativ  sau sumativ  reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor colare 
i const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 

pedagogic. Evaluarea sumativ  se poate realiza în faza final  prin aprecierea rezultatelor la sfâr itul unui 
semestru sau an colar, la sfâr itul unui ciclu de înv mânt. Prin evaluarea sumativ  se verific  nivelul 
unor capacit i i subcapacit i a c ror formare i dezvoltare necesit  o perioad  de timp mai mare, iar 
rezultatele ob inute de colari constituie elemente de referin  unice, deci criterii de clasificare i promovare 
a lor, realizându-se astfel una din func iile evaluatorii. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme: 

1. Metoda de evaluare oral  este una din cele mai r spândite i folosite metode, realizându-se printr-
o alternan  de întreb ri i r spunsuri, fiind folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial  i pe 
parcursul procesului de instruire. Ea implic  iscusin a, priceperea de a transmite verbal mesajele, de a le 
recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a dialoga, de a identifica sensul cuvintelor prin raportare la 
context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, de a avea o pronun ie clar  i 
corect . Avantajul probelor orale const  în aceea c  feed-back-ul se realizeaz  imediat. 

2. Metoda de evaluare scris  este un mijloc de înf ptuire a verific rii unui num r mare de colari într-
un timp limitat, oferind acestora posibilitatea s  gândeasc  i s  lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Ea este utilizat  sub diferite forme, cum ar fi: extemporalul 
(lucrarea scris  neanun at ), activitatea de munc  independent  în clas , lucrarea de control (anun at ), 
tema pentru acas  i testul. 

3. Metoda de evaluare practic  pune la dispozi ia colarilor ansa de a opera cu cuno tin ele teoretice 
însu ite, de a le aplica în diverse activit i practice, realizând în acela i timp i o evaluare a gradului de 
însu ire a priceperilor i a deprinderilor pe care le presupun activit ile respective.  

Este clar c  toate metodele i tehnicile de verificare prezint  avantaje i limite, plusuri i minusuri i 
c  nu se poate vorbi de o verificare complet  a realiz rii obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

Oferta de produse i în educa ia online este foarte bogat , iar la nivelul solu iilor de top 
func ionalit ile sunt generoase i relativ similare. Majoritatea solu iilor sunt gratuite, îns  doar furnizorii 
mari ofer  utilizatorilor un suport coerent. Abunden a ofertei face alegerea dificil , îns  drumurile deja 
cunoscute sunt cele mai avantajoase. Conteaz  foarte mult ca modul de utilizare s  fie u or de însu it, atât 
de profesori, cât i de elevi, astfel încât s  devin  o rutin , iar Aplica ia Zoom s-a dovedit destul de practic  
i intuitiv  pentru colarii mici. 

coala sau clasa viitorului st  sub egida instrumentelor digitale. Cadrele didactice, elevii, chiar i 
p rin ii, trebuie s  în eleag  utilitatea tehnologiilor în vie ile noastre, mai ales în educa ie, i s  le aplice 
într-un mod cât mai organizat, creativ i folositor pentru un viitor mai bun. 
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În contextul pandemiei care a cuprins întreaga lume în ultimul an, înv mântul a fost nevoit s  se 

adapteze. Aceast  adaptare a însemnat pentru majoritatea statelor trecerea de la clasic la modern, de la 
tradi ional la inovativ, de la lec ii i activit i desf urate fa  în fa , la întâlniri online. Odat  cu 
înv mântul online, procesul de predare-înv are-evaluare a cunoscut, în mod firesc, modific ri dictate de 
schimb rile produse în sistemul educa ional. 

În cele ce urmeaz , ne vom opri asupra evalu rii, în general, i a evalu rii ini iale în ciclul pre colar, 
în particular. Dup  cum bine se tie, evaluarea poate fi ini ial , continu / sumativ  i final . În func ie de 
ciclul de înv are i de particularit ile grupei/ clasei de elevi, cadrele didactice utilizeaz  metodele, 
tehnicile i strategiile potrivite. Dac  ne referim la evaluarea ini ial , prin aceasta se stabile te nivelul de 
cuno tin e pe care îl au pre colarii/ elevii la începutul unui ciclu de înv mânt. A adar, evaluarea ini ial  
este foarte important  pentru cadrele didactice, care, ghidându-se dup  aceasta, î i organizeaz  actul 
educa ional, lec iile i activit ile viitoare. 

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. Ast zi evaluare nu mai este reprezentat  
doar de un sistem de nota ie, ea înso e te înv area, fiind cea care o asist , m soar  achizi iile individuale 
ale copilului i sus ine fiecare interven ie educativ  prin feed-back. 

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

 
Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i: 

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
 Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 
 M surarea rezultatelor aplic rii programei, 
 Evaluarea rezultatelor. 

 
Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 

echidistan  i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  

 
Evaluarea online poate fi utilizat : 
ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 
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Evaluarea online poate furniza:mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 
este efectuat  evaluarea, o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i 
abilit ile. 

În cele ce urmeaz , ne vom opri asupra evalu rii, în general, i a evalu rii ini iale în ciclul pre colar, 
în particular. Dup  cum bine se tie, evaluarea poate fi ini ial , continu / sumativ  i final . În func ie de 
ciclul de înv are i de particularit ile grupei/ clasei de elevi, cadrele didactice utilizeaz  metodele, 
tehnicile i strategiile potrivite. Dac  ne referim la evaluarea ini ial , prin aceasta se stabile te nivelul de 
cuno tin e pe care îl au pre colarii/ elevii la începutul unui ciclu de înv mânt.      A adar, evaluarea ini ial  
este foarte important  pentru cadrele didactice, care, ghidându-se dup  aceasta, î i organizeaz  actul 
educa ional, lec iile i activit ile viitoare.  Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de 
„instruire” i stabile te nivelul de preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, 
constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei 
posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

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

 Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.           

 Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, 
an colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 
global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

 
Tipuri de portofolii: 

 portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
 portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
 portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

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

A adar, comunicarea educatori-p rin i se va desf ura online, iar rezolvarea efectiv  a sarcinilor va 
avea loc offline, sub îndrumarea i supravegherea p rin ilor. 

Dac  facem referire la p rin i, rolul i implicarea lor în tot ceea ce presupune înv mântul online 
este cu atât mai mare cu cât vârsta copilului este mai mic . Dintre atribu iile care revin acestora putem 
aminti: asigurarea particip rii copiilor la activit i (realizarea conexiunii la platformele educa ionale, 
listarea fi elor primite de la cadrele didactice, citirea/ explicarea instruc iunnilor de lucru), crearea unui 
mediu fizic sigur, prietenos, protectiv, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea i încurajarea 
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realiz rilor pre colarilor, motivarea i responsabilizarea celor mici. În rela ie cu educatorii, tot p rin ii sunt 
cei care men in comunicarea continu  cu cadrele didactice, sprijin  pre colarii în primirea i transmiterea 
sarcinilor de lucru pân  la termenul stabilit. Prin internediul tehnologiei pe care o au dispozi ie, p rin ii 
transmit feedbackul referitor la organizarea i desf urarea sarcinilor trasate de cadrele didactice. 

A adar, evaluarea pre colarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar i offline, îns  
o condi ie de baz  este prezen a permanent  a p rin ilor. Astfel, parteneriatul educatori-copii-p rin i este 
esen ial pentru o bun  desf urare a tuturor activit ilor. 
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AVANTAJELE I DEZAVANTAJELE                                                   
EVALU RII ONLINE 

Pan  Raluca-Tatiana                                                                   
coala Gimnazizl  Comuna P n t u i coala Gimnazial  Comuna Vâlcelele           

Comuna P n t u i Comuna Vâlcelele, jude ul Buz u 

Evaluarea este o component  important  a procesului instructiv-educativ, un indicator al performan ei 
ob inute de cei doi actori ai acestui proces. Ea este condi ionat  i condi ioneaz , mai ales, celelalte dou  
componente: predarea i înv area. În func ie de rezultatele ob inute în urma evalu rii profesorul î i 
ajusteaz  stilul i metodele de predare i ale evalu rilor urm toare, iar elevii reiau înv area pentru a suplini 
cuno tin ele neasimilate, g sesc cele mai potrivite metode în acest sens.  

 
Asemeni pred rii i înv rii, i evaluarea a fost supus  transform rilor i evolu iilor societ ii i 

progreselor din domeniul diverselor tiin e, mai ales cele din sfera noilor tehnologii. 
 
Evaluarea online, ca i predarea online ofer  procesului instructiv- educativ numeroase avantaje i 

dezavantaje. 
 
Avantajele sunt constituite, în primul rând, de multitudinea resurselor pedagogice online, a 

instrumentelor care permit u urin a accesibilit ii elevilor la aceste resurse, a timpului scurt în care se 
realizeaz  corectarea exerci iilor mul umit  diverselor aplica ii online concepute în acest sens. Tocmai 
aceast  rapiditate a evalu rii ar putea constitui un dezavantaj c ci elevii i profesorii nu mai identific  
cuno tin ele neasimilate i nu mai adopt  strategii pentru recuperarea lor, a a cum se întâmpl  în evaluarea 
tradi ional . 

 
În cazul limbilor str ine, care respect  evaluarea conform Cadrului European Comun de Referin  

pentru Limbi Str ine, bazat  i pe în elegerea textelor audiate, rapiditatea cu care pot fi g site i faptul c  
pot fi accesate de fiecare elev constituie un avantaj, însemnând o evaluare complet  a cuno in elor de limbi 
str ine. Textele propuse în cadrul acestor exerci ii ofer  elevilor i accesul c tre alte culturi i civiliza ii.  

 
În evaluarea online cuno tin ele teoretice nu pot fi evaluate la nivelul la care sunt evaluate în mod 

tradi ional. Sunt aplica ii ale cuno tin elor teoretice. Aceste exerci ii îns , dau obiectivitate not rii mai mult 
decât evaluarea cuno tin elor teoretice în mediul online. În evaluarea online exerci iile pot fi g site sau 
personalizate cu u urin  în func ie de nivelul fiec rui elev, de nevoile sale, iar datorit  posibilit ii de 
autocorectare pe care o ofer  unele site-uri notarea poate fi f cut  mai rapid. 

 
În mod tradi ional pot fi folosite foarte multe metode de evaluare a cuno tin elor achizi ionate, pe 

când în mediul online aceast  posibilitate este limitat  la exerci iile amintite, la unele jocuri. 
 
Indiferent de tipul de evaluare pe care un profesor alege sau este nevoit s  îl practice, acesta trebuie 

s  in  seam  de avantajele i dezavantajele fiec rui tip, de eficien a lui, de impactul asupra elevilor.  
 

Bibliografie: 

1. Potolea, Dan, Neac u, Ioan, Iucu, Romi  B., Pâni oar , Ion-Ovidiu (coordonatori), Preg tirea 
psihopedagogic . Manual pentru definitivat i gradul didactic II, editura Polirom, Iasi, 2008. 
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Evaluarea la pre colari 

Autor: Prof. înv. pre colar, PAVEL EVDOCHIA                                            
coala Gimnazial  Sarichioi 

 
 
 

În procesul instructiv-educativ sunt trei mari componente: predarea, înv area i evaluarea. 

Prin evaluare, educatoarea cunoa te nivelul atins de copii, identific  punctele forte si lacunele din 

cuno tin e, priceperi, deprinderi, aptitudini i reprezent ri.  

În baz  a ceea ce constat  educatoarea, stabile te m surile necesare pentru completarea, aprofundarea 

cuno tin elor i corectarea deprinderilor gre ite, dup  aprecierea progresului înregistrat de copil. 

Evaluarea rezultatelor ob inute de pre colari are efecte pozitive asupra activit ii lor i îndepline te 

un rol de supraveghere a activit ii acestora. Verific rile pre colarilor în procesul instructiv-educativ 

contribuie la calificarea si consolidarea cuno tin elor acumulate, care sunt fixate, sistematizate si integrate 

în structuri.  

Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflect  asupra atitudinii copilului fa  de activit ile 

din gr dini . Acesta înregistreaz  si vibreaz  la cea mai neînsemnat  apreciere, dar si cu un puternic 

sentiment de frustrare la cea mai neînsemnat  observa ie. Pentru ca evaluarea s  fie posibil , educatoarea 

va descrie pentru sine i pentru copil modalit ile în care se va manifesta comportamentul scontat prin care 

se exprim  fiecare obiectiv, condi iile în care se a teapt  ca acesta s  apar  i nivelul de performan  al 

achizi iilor (minime, medii, maxime). Prezentarea obiectivelor i criteriilor de apreciere a realiz rii acestora 

îl ajut  pe pre colar s  preia unele criterii de apreciere. Este util i necesar s  verbalizeze aceste criterii 

Tot prin evaluare, educatoarea identific  copii cu nevoi speciale , care ar putea necesita sprijin ori 

interven ii suplimentare i reprezint  un alt obiectiv al evalu rii. 

Prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o integrare f r  

disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând înv torilor 

datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pa ii unei evalu ri 

eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de înv mânt, 

precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii. 

Odat  cu apari ia virusului Sars-cov-2, înv mântul a trecut în predare online i au ap rut mai multe 

platforme cu ajutorul c rora s-a desf urat i se desf oar  activitatea de predare – înv are - evaluare. 

Educatoarea mereu trebuie s  fie creativ ,atât în procesele de predare, înv are, evaluare în sala de grup  

cât i online, ca s  poat  copiii s  petreac  timpul pl cut i util. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

ÎNV. ZIDARU DENISA ISABELLA 
 

 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ  
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare 
i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale institu iilor.  
Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede c  va ajuta la administrarea unor volume 

mari de notare i adminstrare. 
 

Beneficiile utiliz rii computerelor în procesul de evaluare pot fi: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
 monitorizarea r spunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 

 furnizarea de feedback imediat. 

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

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

 

Evaluarea online poate furniza: 

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

 

Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 
din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunic rii prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alc tuirea i predarea de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri 
cu r spuns de tipul alegere multipl  i quiz-uri.  
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Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discu ii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; 
 activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

     
Înv area online, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva probleme . 

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

În plus, exist  percep ia conform c reia elevii sunt încuraja i s - i asume i mai multe responsabilit i 
pentru propriul proces de înv are pentru a face fa  a tept rilor angajatorilor i ale comunit ii. S-a incercat 
trecerea c tre abord ri mai centrate pe elev în ceea ce prive te predarea i înv area care încurajeaz  elevii 
s  fac  acest lucru. Se pare c  acest principiu ar trebui extins i la evaluare.  

Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea 
competen elor i a abilit ilor dorite. 

 
Bibliografie: 
 

- ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible 
Learning Quick Guide Series 
- Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 
M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
- Hadjerrouit, S. (2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 
Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
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Evaluarea între tradi ional i online 

Prof. înv. primar Zinveliu Maria Simona                                                   
coala Gimnazial  Bichigiu 

 
Scopul evalu rii este acela de a orienta i de a optimiza înv area. Evaluarea se centreaz  pe 

competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor individuale de înv are. 
Expresiile cele mai frecvente folosite pentru evaluarea tradi ional  sunt: examinare, verificare, 

ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar  intr-un context cotidian, i nu la finalul unui 
program de instruire. Metode tradi ionale de evaluare: probe orale, probe scrise, probe practice; 

Evaluarea modern  este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor;  nu este un scop 
în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative;  pune 
accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec tii de valoare Metode complementare (moderne): 
observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea 

Verificarea în mediul online Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se 
desf oar  în mediul online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i 
ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima 
prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 
instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se 
schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist  coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar.  

Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasiv  i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru 
coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 

(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 
Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 

fost eficiente metodele de predare/înv are. In ceea ce m  prive te am aplicat i aplic la clas  urm toarele 
metode de evaluare: 

Eseuri: o metoda de evaluare potrivit  mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat într-
un sistem online în vederea evalu rii automate 

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

Evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ . Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor 
în desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Pe platforma 
Google Classroom putem discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele 
i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de 

inventivi, am avut surpriza s  realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor.  
Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe platform . 

Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c  evaluarea 
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are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 

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

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

Profesor pentru înv mântul primar i pre colar 
ZISSULESCU IANCULESCU ENACHE IOANA CRISTINA 

Gr dini a „Dumbrava Minunat ”, Bucure ti 
 
 

"Cine îndr zne te s  îi înve e pe al ii nu trebuie s  înceteze niciodat  s  înve e el însu i". 
                                                                                                                John Cotton Dana 

 
Evaluarea este un act de mare responsabilitate moral , civic  i profesional  din partea cadrelor 

didactice, ace tia fiind meni i s  lumineze calea evolutiv  a copiilor. Orice abatere de la demersul evaluativ 
corect, obiectiv, poate avea efecte devastatoare asupra performan elor colare ale copiilor. 

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, este acceptat  în 
unanimitate ideea potrivit c reia, evaluarea face parte integrant  dintr-un tot, prin urmare trebuie abordat  
în corela ie cu celelalte componente fundamentale ale procesului instructiv-educativ, cu predarea i 
înv area. 

Evaluarea reprezint  componenta cea mai problematic  a procesului de înv mânt, reprezentând 
frecvent obiectul unor dezbateri în rândul teoreticienilor din domeniul tiin elor educa iei, a practicienilor 
i a cadrelor didactice.  

Pentru a înregistra progrese în privin a evalu rii educa ionale, cadrele didactice sunt permanent 
preocupate s  identifice i s  utilizeze cele mai adecvate modalit i de evaluare a performan elor copiilor.  

Evaluarea reprezint  o modalitate obiectiv  de punere în eviden  a randamentului colar, 
reprezentând un mijloc important de reglare i autoreglare a activit ii de înv are i furnizând informa ii 
necesare pentru adoptarea de decizii i m suri ameliorative ale demersului didactic. Activitatea instructiv-
educativ  nu poate fi optimizat  decât în m sura în care se realizeaz  sistematic analiza i evaluarea 
rezultatelor.  

Problematica evalu rii în procesul de înv mânt a reprezentat i reprezint  i în prezent o preocupare 
atât pentru teoreticieni cât i pentru practicienii care lucreaz  în domeniu, pentru a îmbun t i procesul 
instructiv-educativ, pentru a crea cele mai bune oportunit i de dezvoltare i de atingere a poten ialului 
maxim al fiec rui copil, pentru a motiva i a-i face pe ace tia s  înve e cu pl cere.  

Aceste influen e complexe pe care atitudinea fa  de evaluarea colar  le are asupra procesului de 
instruire eviden iaz  necesitatea cunoa terii particularit ilor i evolu iei acestei atitudini la copii, în scopul 
dirij rii procesului formativ, transform rii atitudinilor într-un factor favorabil al înv rii i într-un obiectiv 
al procesului de înv mânt. Din acest motiv, trebuie s  încuraj m fiecare progres al copilului i s -l ajut m 
astfel s  se dezvolte. 

Modernizarea sistemului de înv mânt implic  modernizarea evalu rii ce presupune utilizarea unor 
metode de evaluare a copiilor, atât tradi ionale, cât i alternative, a acestora din urm  datorit  valen elor 
formativ-educative pe care le posed .  

Copilul nu trebuie s  perceap  evaluarea ca pe o sanc iune, ca pe un fel de pedeaps  a procesului 
educativ, ci trebuie s  vad  evaluarea ca pe ceva normal, la fel ca i pe celelalte componente ale procesului 
de înv mânt - predarea i înv area - i s  con tientizeze necesitatea ei. Metodele de evaluare moderne 
ofer  posibilitatea de a elimina aceste posibile erori, dac  nu în totalitate, m car par ial, prin faptul c  ele 
pot fi utilizate aproape oricând i oricât timp este necesar, ne permit mai multe demonstra ii ale 
competen elor, ale creativit ii copiilor i contribuie la dezvoltarea personalit ii. 

Impactul utiliz rii metodelor tradi ionale de evaluare i a celor alternative la nivelul copiilor, în 
complementaritate accentueaz  caracterul formativ al evalu rii. 

Îmbinarea metodelor tradi ionale cu metodele alternative asigur  o eviden  i o notare ce are un 
corespondent real în preg tirea copiilor. 
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Prin utilizarea unor  metode alternative de evaluare, sunt apreciate i aspecte de natur  psihologic , 
sociologic  i pedagogic  ale evalu rii, ce au un impact semnificativ asupra nivelului performan elor 
colare ale copiilor, determinându-i i motivându-i s  participe mai activ i cu mai mare pl cere în realizarea 

procesului înv rii. Performan ele copiilor se îmbun t esc dac  ace tia constat  c  le este apreciat efortul 
depus, abilit ile i experien a personal , participarea i implicarea în rezolvarea sarcinilor colare.  

Cele trei tipuri de evaluare se completeaz  reciproc i influen eaz  calitatea procesului didactic. 
Modificarea raportului dintre evaluarea sumativ  i evaluarea formativ  în sensul acord rii unei ponderi 
mai mari celei din urm  duce la prezentarea unei imagini clare i reale a evolu iei colare a fiec rui copil, 
a calit ii cuno tin elor i a capacit ii de a opera cu ele.  

Pe baza datelor ob inute prin evaluarea formativ , organiz m programul de recuperare i dezvoltare 
a cuno tin elor, ceea ce permite fiec rui copil s  ating  standardele curriculare de performan  la nivelul 
corespunz tor poten ialului intelectual propriu. 

Evalu rile moderne prezint  anumite dificult i în elaborare i administrare, necesitând mai mult 
timp, copiii manifest  mai mult interes fa  de acestea. Prin intermediul lor putem descoperi abilit i, 
capacit i, competen e pe care, doar prin intermediul metodelor tradi ionale de evaluare, nu le-am fi putut 
identifica. Faptul c  copiii au fost aprecia i pentru rezultatele deosebite, motiva ia acestora a cresut 
semificativ i au ob inut performan e remarcabile.  

Metodele alternative, care se asociaz  în mai mare m sur  pedagogiei competen elor, permit atât 
cadrului didactic, cât i copilului, oportunitatea de a îmbina func iile formativ , informativ  i ac ional  a 
evalu rii, în condi iile în care evalu rile na ionale i comparative interna ionale pun accentul pe ce pot s  
fac  copilii cu ceea ce au înv at. 

Problematica complementarit ii metodelor de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu 
îmbun t it  i diversificat . Obiectivul esen ial este de a dezvolta capacit ile de autoevaluare ale copiilor 
i de a schimba viziunea asupra rolului evalu rii, de la cel de control i sanc ionare, la cel de ameliorare i 

corectare. 
Prin folosirea metodelor tradi ionale în complementaritate cu cele moderne i digitale se sus ine 

motiva ia pentru înv are a copiilor, dezvoltarea competen elor cadrelor didactice de a utiliza instrumentele 
digitale în realizarea evalu rii i de a îmbina armonios metodele de evaluare.  

Pedagogia tradi ional  m soar  rezultatele copiilor pe baza criteriilor normative sau comparative, 
copiii fiind compara i i clasifica i în func ie de rezultatele ob inute. 

Pedagogia bazat  pe obiective define te evaluarea în raport cu obiectivele educa ionale 
acelea i obiective pentru to i copiii, stabilindu-se un prag minim acceptat pentru a promova. 
Pedagogia modern  prive te evaluarea ca apreciere, ca emitere a unei judec i de valoare cu privire 

la ceea ce a înv at copilul, cum a înv at prin raportare la anumite criterii stabilite anterior – evaluare 
formatoare. 

Toate cadrele didactice ar trebui s  utilizeze în mod curent, pe lâng  metodele tradi ionale, i metode 
moderne i complementare de evaluare, deoarece acestea contribuie la realizarea unei evalu ri eficiente i 
la îmbun t irea întregului proces de înv mânt.  

În acest sens este necesar  folosirea tuturor metodelor clasice de examinare a copiilor din 
înv mântul primar i pre colar (orale, scrise, practice), plecând de la ideea c  fiecare tip de metod  
prezint  atât avantaje, cât i dezavantaje, ceea ce înseamn  c  nici un tip nu trebuie favorizat în detrimentul 
celorlalte, fiindc  aceast  atitudine ar altera semnificativ modul de desf urare a întregului proces evaluativ. 

De asemenea, este recomandat  promovarea, în mare m sur , a unor modalit i alternative de 
evaluare (portofoliul, proiectul, instrumente digitale) cu scopul de a face examinarea mai agreabil  i mai 
adaptat  copiilor, f r  s  se pun  problema ca prin aceste modalit i alternative s  se elimine evalu rile de 
tip clasic. Astfel, se creeaz  un climat de înv are armonios, relaxat, copilii fiind evalua i în mediul obi nuit 
de înv are, prin sarcini contextualizate; realizeaz  experimente, elaboreaz  proiecte, alc tuiesc portofolii, 
acestea fiind în acela i timp sarcini de instruire i probe de evaluare. 

În evaluare trebuie s  se valorizeze elementele ludice, pentru crearea unui climat emo ional favorabil, 
s  se evite situa iile generatoare de stres, trebuie alese metodele i tipurile de itemi în concordan  cu 
competen ele ce se evalueaz  iar tipurile de evalu ri aplicate trebuie sa corespund  nivelului de dezvoltare 
al copiilor, s  îi motiveze i s  ghideze cadrul didactic în demersul ulterior evalu rii. 

1056



În evaluarea performan elor colare, este important ca copiii s  în eleag  criteriile de evaluare, pentru 
a putea reflecta asupra performan elor ob inute, a le explica i a g si modalit i de progres. Copiii trebuie 
evalua i pentru a se vedea progresul, evolu ia acestora, i nu pentru a-i ierarhiza i clasifica. 

Având la dispozi ie diferitele metode de evaluare, tradi ionale sau moderne, cadrul didactic 
organizeaz  ac iunea de evaluare, aceasta fiind orientat  c tre anumite obiective i urm re te m surarea 
performan elor, a capacita ilor i abilita ilor copiilor în vederea lu rii de decizii. Evaluarea, cu multiplele 
sale implica ii pedagogice, psihologice i sociale, este un proces complex care se extinde în afara grani elor 
stabilite de curriculum, de actul în sine al m sur rii. 

În concluzie, important este ca fiecare cadru didactic s  cunoasc  fiecare dintre modalit ile de 
evaluare i s  le utilizeze adecvat în activitatea instructiv-educativ , pentru c  aceste instrumente 
educa ionale devin o fereastr  spre mintea copiilor i o cale de în elegere a întregului proces educa ional. 
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ACTUALITATEA METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE 

Prof. înv. Primar, Zoican Elena Simona 
 

 

Într-o lume dinamic , schimbarea, progresul se manifest  în plan tiin ific, metodologic, instrumental, 
la nivelul tehnicilor i tehnologiilor, dar i la nivelul mentalit ilor, atitudinilor i comportamentelor. Ca 
urmare, procesul înv rii moderne nu poate face abstrac ie de aceste schimb ri. Devine necesar  
promovarea înv rii în grup, a metodelor i strategiilor care s  asigure continuumul înv rii.  

Astfel, pedagogia încearc  s - i diversifice metodele, s  le adapteze popula iei colarizate. Efortul de 
modernizare a metodelor este evident prin distan area de metodele bazate pe memorizare i repeti ie, în 
favoarea celor centrate pe participarea activ . Metode ca jocurile de spargere a ghe ii, dramatizarea, 
problematizarea, brainstorming-ul, procedeul Phillips-66, simularea, în cadrul c rora profesorul devine 
facilitator, mediator al înv rii, etc. intr  din ce în ce mai mult în practica educa ional  în diferite grade de 
aprofundare sau în combina ie cu unele dintre metodele tradi ionale.  

Utilizarea i aplicarea metodelor educa ionale alternative presupune automat i utilizarea unor metode 
alternative de evaluare. Astfel în practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în 
scopul realiz rii unor corela ii eficiente între predare-înv are-evaluare i pentru a atinge dezideratele 
propuse pentru formarea personalit ii autonome, libere i creatoare.  

Ac iunea de evaluare instrumenteaz  o serie de “metode variate dup  obiectul de studiu:  

-metode cantitative, bazate pe tratarea statistic  a nivelului de cuno tin e i competen e;  

-metode calitative care furnizeaz  interpret ri mai ales atunci când se introduce un demers de tip 
expertiz ;  

“Spre deosebire de metodele tradi ionale – precizeaz  profesorul Ion T. Radu – care realizeaz  
evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un timp limitat i de regul  cu o arie mai mare sau mai mic  de 
con inut, dar oricum definit  – metodele alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici:  

 pe de o parte realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  legatur  cuinstruirea/înv area, de multe 
ori concomitent cu aceasta;  

 pe de alt  parte ele privesc rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  
formarea unor capacit i, dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de înv are.”   

Acestea sunt:  

-portofoliul, h r ile conceptuale, proiectul, jurnalul reflexive, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I, studiul de 
caz, observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului, fi a pentru activitatea personal  a 
elevului,  investiga ia,  interviul,  înregistr ri audio i/sau video, autoevaluarea. 

Strategiile alternative de evaluare prezint  dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea 
rezultatelor în strâns  leg tur  cu instruirea/ înv area, iar pe de alt  parte, ele privesc rezultatele colare 
ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, dobândirea de competen e 
i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de înv are.  

Evaluarea acestora presupune o investigare de mai lung  durat  a comportamentului elevilor. 
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Metode de evaluare tradi ionale 

Prof. înv. Primar, Pirjol Maria 
 

 

Tipologia metodelor tradi ionale de evaluare este bine-cunoscut  în spa iul educa ional i include 
probe de evaluare orale, scrise i practice  

A. Probele orale sunt cele mai frecvente i se concretizeaz  în examin ri ale elevilor din lec ia de zi 
i, eventual, din lec iile anterioare pe care elevii le-au parcurs i ale c ror con inuturi pot avea corela ii cu 

ale lec iei curente. 

Probele orale prezint  îndeosebi urm toarele avantaje: 

 flexibilitatea; 
 posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor i gradul lor de dificultate, în func ie de calitatea r spunsurilor 

oferite de c tre elev; 
 posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în raport de 

un con inut specific; 
 formularea r spunsurilor potrivit logicii i dinamicii unui discurs oral; 

interac iunea direct  între evaluator i evaluat (profesor i elev). 

Dintre dezavantajele majore ale metodelor de evaluare oral  men ion m:  

- influen a în obiectivitatea evalu rii i efectele acestora; 

- nivelul sc zut de validitate i fidelitate.  

B. Probele scrise se pot concretiza în mai multe tipuri de lucr ri : 

 probe scrise de control curent (extemporale) care cuprind întreb ri din lec ia curent  i c rora li se 
afecteaz  10 – 15 minute; 

 lucr ri de control la sfâr itul unui capitol, prin intermediul c rora elevii sunt pu i s  probeze ce 
achizi ii au dobândit ca urmare a parcurgerii respectivului capitol; deoarece obiectivul vizat este mai 
complex i timpul alocat acestei forme este mai extins,  în majoritatea cazurilor aceste lucr ri de control se 
efectueaz  pe parcursul unei ore de curs; 

 lucr ri scrise semestriale preg tite, de obicei, prin lec ii de recapitulare, care pot releva la ce nivel 
se situeaz  achizi iile elevului la o anumit  disciplin  la sfâr itul semestrului reprezentând, cum u or se 
poate deduce, o modalitate de realizare a evalu rii sumative. 

Ca i metodele de examinare oral  i cele de examinare scris  prezint  atât avantaje, cât i limite, 
ceea ce înseamn  c  i unele i celelalte trebuie foarte bine cunoscute de c tre evaluatori. 

Avantaje ale probelor scrise: 
- eficientizarea procesului de instruire i cre terea gradului de obiectivitate în apreciere; 
- economia de timp în cadrul bugetului alocat rela iei predare-înv are-evaluare; 
- evaluarea unui num r mare de elevi într-un timp relativ scurt; 
- acoperirea unitar , ca volum i profunzime, asigurat  la nivelul evalu rii 

C. Probele practice sunt modalit i prin intermediul c rora elevii trebuie s  demonstreze c  pot 
transpune în practic  anumite cuno tin e, c  le pot obiectiva în diverse obiecte, instrumente, unelte etc. 
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În privin a frecven ei, examin rile practice sunt mai des întâlnite la educa ie-fizic , la lucr rile de 
laborator, în lucr rile din ateliere. 

Pentru probele practice accentuam îndeosebi, avantajul referitor la posibilitatea oferit  elevului de a 
demonstra gradul de st pânire a priceperilor i a deprinderilor de ordin practic iar dezavantajele acestor probe 
sunt generate de necesitatea asigur rii unor condi ii specifice, dar i de modul de aplicare a baremului de notare. 
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Metode alternative / complementare de evaluare 

Prof. Inv. Primar, Gruia Irina 
 

 

În procesul complex de instruire / autoinstruire a elevului, exist  o gam  de obiective care nu pot fi 
evaluate decât holistic. Pentru aceasta, al turi de metodele de evaluare clasice se recomand  folosirea 
metodelor alternative de evaluare, ce vizeaz , al turi de obiectivele de înv are, urm rirea unor obiective 
atitudinale i comportamentale la elevi.      

Observarea sistematic  a comportamentului elevilor      

Pentru aceasta, înv torul are la dispozi ie instrumente simple ca: fi a de observa ii curente, fi a de 
evaluare (calitativ ), scara de clasificare, lista de control / verificare, fi a de caracterizare psihopedagogic  
(la final de ciclu).       

Investiga ia      

Se înscrie în categoria activit iilor practice realizate cu elevii,activit i ce includ o latur  de evaluare 
a activit ii de grup i/ sau individual  a elevului. Acest tip de activitate e conceput pe durata unei ore de 
curs. Aceast  metod  reprezint  o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cuno tin ele i de a 
explora noi situa ii de înv are. Ea solicit  elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin care î i 
poate demonstra, în practic , un întrg complex de cuno tin e i capacit i.     

Proiectul            

Este o activitate mai ampl , ce permite o apreciere complex  i nuan at  a înv rii, ajutând la 
identificare unor calit i individuale ale elevilor. Este o form  de evaluare puternic motivat  pentru elevi, 
de i implic  un volum de munc  sporit inclusive activitate individual  în afara clasei. Proiectul 
reprezint  o form  de evaluare complex  ce conduce la aprecierea unor capacit i i cuno tin e superioare. 

Portofoliul            

Este un instrument de evaluare complex, integrator, reprezentând o alternativ  viabil  la testele 
standardizate. Portofoliul include rezultatele ob inute prin celelalte metode i tehnici de evaluare. Urm re te 
progresul global înregistrat de elev, nu numai în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o unitate mai 
mare de timp (semestru, an colar, ciclu de înv mânt),ci i atitudinea acestuia. Totodat  reprezint  un 
mijloc de a valorize munca individual  a elevului, ac ionând ca un factor de dezvoltare a personalit ii. 

Autoevaluarea            

Are drept scop s -i ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s  
compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s -
i dezvolte un program propriu de înv are, s - i autoevalueze  i s - i valorizeze atitudini i 

comportamente.         

H r ile conceptuale           

Se prezint  ca o tehnic  de reprezentare vizual  a structurii informa ionale ce descrie modul în care 
conceptele dintr-un domeniu interrac oneaz  . Se bazeaz  conform c reia înv area temeinic  a noilor 
concepte depinde de conceptele deja existente în mintea elevului i de rela iile ce se stabilesc între  acestea. 
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Jurnalul reflexiv           

Se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare i cuprinde însemn rile elevului asupra 
aspectelor tr ite în procesul cunoa terii. Reflec ia elevului poate îmbun t ii înv area viitoare.   

Metoda R.A.I.            

Are la baz  stimularea i dezvoltarea capacit ii de a comunica (prin întreb ri i r punsuri ) a ceea 
ce tocmai au înv at.Poate fi folosit  în orice moment al lec iei în scopul descoperirii eventualelor lacune 
în cuno tin ele elevilor i reactualiz rii ideilor – ancor . 

Fi a de activitate personal  a elevului                

Prive te, în principal, activitatea de munc  independent  cu sarcini multiple: de înv are eficient (pt. 
lec iile de dobândire de cuno tin e); de exerci ii-consolidare ( pt. lec iile de recapitulare ); de activit i 
viz nd formarea intelectual  a elevilor i / sau pentru formarea de priceperi i deprinderi  

Studiul de caz            

Este o metod  care se bazeaz  pe cercetare i stimuleaz  gândirea critic  prin analiza, în elegerea, 
diagnosticarea i rezolvarea unui caz. Pentru a înt ri idea de participare activ  i efectiv  la solu ionarea 
unei probleme, se recomand  ca situa iile folosite s  fie unele reale. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Profesor VIOLETA ZO  
Colegiul Tehnic ”Ioan Ciorda ” BEIU  

 
 
  
n contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au f cut eforturi fantastice s  nu piard  

leg tura cu elevii, s  nu r mân  în urm , s -i in  conecta i la via a colar . La rândul lor, mul i p rin i s-
au trezit cu copiii acas , fiind nevoi i s  lucreze i ei de acas , s  împart  camerele, laptopurile, timpul i 
energia mental . i vorbesc aici de situa ia fericit , a celor care nu i-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care s  le împart , au curent i internet. Nu to i am fost eroi, am mai dat-o i în bar  câteodat , 
important este c  dup  ce ne-am dezmeticit, s  accept m c  nu putem controla toate lucrurile i s  vedem 
ce putem face, fiecare în situa ia lui, ca s  mearg  lucrurile mai bine, m car în aria noastr  de influen . 

O Românie întreag  i, chiar, o planeta întreag  a fost for at  s - i educe copiii online. Cu mari 
eforturi: cu profesori îndemna i s - i reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu p rin i nevoi i în a 
sus ine i partea educativa i cea administrativa, cu elevi care aveau mai nou, coala într-un laptop sau 
calculator. 

Tehnologia nu e magie, nu rezolv  nimic f r  noi. Da, trebuie s  munce ti mai mult la început, dar la 
orice început trebuie s  munce ti mai mult. În plus, g sirea echilibrului potrivit între tehnologie i 
pedagogie nu este un lucru u or. Nici în via a real , nici în realizarea episoadelor. 

n ceea ce priveste evaluarea online, se schimb , evident, faptul c  nu mai exist  interac iunea 
nemijlocit  i asta influen eaz  toate procesele de înv are, nu doar modul în care facem evaluare formativ . 
Unul dintre factorii care influen eaz  semnificativ înv area este rela ie pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii.  

Elevii înva  mai bine dac  au o rela ie bun  cu profesorii lor, exist  studii clare care arat  acest lucru. 
Ei bine, acum profesorii trebuie s  se bazeze în mare m sur  pe rela ia pe care au stabilit-o deja cu elevii i 
s  aib  grij  s  nu o piard . Sunt profesori care nu au luat deloc leg tura cu elevii sau au f cut-o prin 
intermediul p rin ilor.  

În afar  de aspectele legate strict de eficien a unei astfel de abord ri pentru eficien a pred rii materiei 
respective, pierderea cea mai mare este la nivel de rela ie cu elevii. Revenind la evaluarea formativ , poate 
c  ea devine cu atât mai important  în condi iile înv rii online, pentru c  ajut  la p strarea unei rela ii 
constante cu elevii, ne ajut  s  tim în permanen  în ce ape se scald . Ca orice rela ie, dac  nu o hr ne ti 
consecvent, se atrofiaz  i dispare, iar apoi este mult, mult mai greu de restabilit. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examina i, etc 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oar  a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 
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Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele, atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat  coala fa  în fa . 

Una dintre cele mai utilizate platforme educa ionale la nivel na ional este Google Classroom, 
numeroase coli implementând aceast  solu ie oferit  de Google pentru asigurarea unui proces educativ de 
calitate. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facil  datorit  faptului ca are o interfa  
prietenoas  atât pentru profesor, cât i pentru elev. 

Cadrul didactic are la dispozi ie o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor 
con inuturi: postarea de materiale sub forma unor fi iere înc rcate pe platform  – documente word, pdf, 
link-uri, prezent ri Power Point, filmule e, etc. – utilizarea comentariilor pentru a ine leg tura în 
permanen  cu elevii, precum i utilizarea Google Meet pentru interac iune video. 

De asemenea, platforma ofer  i instrumente specifice pentru realizarea evalu rii în mediul online. 
Evaluarea, ca parte integrant  a procesului de înv mânt, este extrem de important  pentru a verifica în ce 
m sur  elevul a dobândit competen ele stabilite prin programa colar  aferent  fiec rei discipline. 

În cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradi ionale, astfel profesorul poate propune elevului rezolvarea testelor ce con in itemi 
obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu r spuns scurt, 
întreb ri structurate sau itemi cu r spuns de completare) i subiectivi (itemi de tip eseu). 

O alt  modalitate de evaluare a competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii noilor 
con inuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fi e de lucru a c ror rezolvare 
este postat  de elev i verificat  de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. Este recomandat  setarea unui termen limit  de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anun at, la accesarea platformei, c  are de rezolvat i de postat o tem  la o 
anumit  disciplin . 

 
 
  
BIBLIOGRAFIE: 
 
Ad sc li ei, A., Instruire asistat  de calculator: didactic  informatic , Polirom, 2007. 
Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Tr u an-Matu, ., Udrea, O., Sisteme inteligente de 

instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucure ti, 2005. 
Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Român , Institutul de 

Cercet ri pentru Inteligen  Artificial , Bucure ti, 2010. 
 

  

1064



Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
între online i tradi ional 

Zsidó Judit, profesor în înv mânt primar                                                 
coala Gimnazial  “Fülöp Áron” Feliceni 

 
Evaluarea este un proces foarte important în procesul înv mântului.  Este procesul dup  care atât 

elevii cât i profesorii primesc un feed-back despre munca lor. Evaluarea poate fi diferit  dealungul anului 
colar, depinde de ce vrem s  evalu m, despre ce vrem s  primim un feed-back. 

De exemplu la începutul anului colar le d m elevilor un test, s  vedem pe ce nivel sunt, adic  s  
verific m ce mai tiu i ce au uitat, adic  ce este de recuperat. Dup  aceast  evaluare de diagnostizare, 
începem munca noastr  dup  programa colar .  

Este foarte important s  tim la ce nivel sunt elevii no tri, cum trebuie s  continu m, s  recuper m 
lipsele, greut ile. 

Facem evaluare de obicei i dup  oricare unitate de lec ii, s  vedem cum au înv at elevii, dac  au 
greut i, dificult i, lipse. Dup  aceast  evaluare, elevii no tri primesc note, care reflect  cuno tin ele, 
preg tirile lor. 

Testele pot fi de diferite tipuri, teste în care trebuie s  încercuiasc  r spunsurile corecte, sau teste în 
care trebuie dat un r spuns mai detaliat cu cuno tin ele, adic  un test de completat. Acum, în zilele noastre, 
când înv mântul este hibrid, putem s  le d m elevilor diferite tipuri de evaluare online. 

Cu Sutori putem face i noi diferite prezent ri i evalu ri. Putem s  facem teste, dup  care elevii 
primesc imediat feed-back despre r spunsurile date, adic  ei v d dac  au completat sau nu corect r spunsul.  

Elevii pot s  ne trimit  temele date într-o perioad  de timp limitat . Pe Google sunt diferite variet i 
de a corecta temele elevilor. Dar totodat  putem s  le d m elevilor i diferite proiecte pe anumite teme, pe 
care le pot rezolva individual, sau în echipe, în mod tradi ional, sau online. 

Dar evaluarea poate fi f cut  i random, când profesorul le d  elevilor extemporal sau îi ascult  oral. 

Tezele, scrise la sfâr itul semestrelor, sunt i ele o form  de evaluare, dup  care profesorul verific  
cuno tin ele elevilor dup  o perioad  de timp mai lung . 

Nu trebuie s  uit m, c  evaluarea este plin  de stres pentru elevii, astfel, ei nu pot reda totdeauna ceea 
ce tiu. Cu acest scop este foarte util s  folosim diferite tipuri de evaluare, s  le d m elevilor op iuni pentru 
a da dovad  despre cuno tin ele lor. Scopul nostru nu este s  le d m elevilor note slabe, ci s  observ m 
punctele tari ale elevilor, s -i l ud m i s -i apreciem. 

Dac  elevii vor avea experien e bune în leg tur  cu evalu rile, ei vor face orice efort s  demonstreze 
din ce în ce mai bine c  au cuno tin ele necesare. Asta nu înseamn   c  nu apreciem elevii a a cum merit  
ei. 

În concluzie, pe baza celor descrise mai sus putem spune c  evaluarea este foarte important  în 
înv tur . 
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Statutul i importan a evalu rii la pre colari 
 
 
 

Prof. Zubcu Ana 
Gr dini a P. P. 36 Timi oara 

                      
 
 
Activitatea educativ  din gr dini  este complex  i solicit  forme de monitorizare i evaluare variate, 

multiple, adaptate la particularit ile individuale i de vârst  ale pre colarilor. Fiecare copil este unic i  de 
aceea, pentru fiecare este necesar s  se foloseasc  tehnicile i strategiile de comunicare i de lucru potrivite, 
astfel încât ei s  beneficieze de sprijinul i stimularea corespunz toare pentru dezvoltarea lor optim .  

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt ce permite luarea, în cuno tin  
de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a activit ii pre colarului. Ea este punctul 
final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, 
proiectarea i executarea programului, m surarea rezultatelor, aprecierea lor.  

În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece, pe baza evalu rii va fi reluat într-un mod mai convenabil 
adecvat nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei 
leg turi, a unei conexiuni inverse, a unui feet-back operativ între etapa parcurs  i cea urm toare. Evaluarea 
trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m suare obiectiv , ci ca o cale 
de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii.  

Opera ia de evaluare nu este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat 
activit ii pedagogice. Evaluarea constituie o validare a juste ei secven elor educative, a componentelor 
procesului didactic i un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor 
educa ionale.  

 
În vedera conceperii i aplic rii evalu rii în activit ile pre colare, ar trebui s  se in  cont de o serie 

de exigen e:  
 
• extinderea ac iunii de evaluare de la verificarea i aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 

strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a pre colarilor, ci i a con inutului, a 
metodelor, a obiectivelor, a situa iei de înv are  

• luarea în calcul i a altor indicatori, al ii decât achizi iile cognitive, precum conduita, personalitatea, 
atitudinile etc.  

• centrarea evalu rii asupra rezultatelor pozitive i nesanc ionarea în permanen  a celor negative  
• transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

i evaluare controlat   
• raportarea rezultatelor la obiectivele definite i la evolu ia societ ii  
 
Scopul evalu rii este de a perfec iona procesul educativ. 
 
Din punct de vedere al educatorului evaluarea vizeaz  
• culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activit ii desf urate  
• stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei adecvate 

grupei sau indivizilor din grup  
• descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual)  
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• anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 
instruire 

 
Pentru pre colar, evaluarea 
 
• îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin  
• s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative  
• îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area  
• contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
• contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia  
 
Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 

se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

   

În fiecare secven  educativ , într-o prim  faz , educatoarea preia unele din obiectivele din program , 
sau începând cu anul colar 2014-2015, indicatori din Fi a pentru aprecierea progresului individual al 
copilului înainte de înscrierea în clasa preg titoare, le adapteaz  particularit ilor copiilor i situa iilor de 
înv are, le ordoneaz  pentru a le înscrie în logica didactic .  

Fi a de apreciere a progresului individual al copilului este completat  la intrarea copilului în gr dini  
i la finalizarea ciclului pre colar. Fi a nu con ine concepte, reguli, legi, ci doar  activitatea copilului i 

ofer  o oglind  a progresului realizat de copil acesta în raport cu sine, în intervalul de la intrarea pân  la 
ie irea lui din gr dini .  

Fi a de apreciere a progresului individual are ca obiectiv evaluarea longitudinal  a dezvolt rii 
copilului i a nivelului de preg tire a acestuia pentru urm toarea treapt  de înv mânt. Ea constituie un 
instrument de lucru care puncteaz  competen ele copilului ce ar trebui s  fie dobândite pân  la încheierea 
perioadei de pre colaritate.  

Aprecierea progresului individual al copilului se bazeaz  pe observarea unor indicatori structura i pe 
cele cinci domenii de dezvoltare: Dezvoltare fizic , a s n t ii i igienei personale, Dezvoltare socio-
emo ional , Capacit i i atitudini în înv are, Dezvoltarea limbajului, a comunic rii i premisele citirii i 
scrierii, Dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii. 

În faza ulterioar , dup  procesul de înv are, educatoarea va recurge la metode i instrumente de 
culegere de date, care conduc la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate apoi calitativ, prin raportare 
la obiective. Pragul de acceptabilitate al rezultatelor este variabil de la o etap  a înv rii la alta, de la un 
copil la altul.  

A adar, prin evaluare, copilul se preg te te pentru o integrare f r  disfunc ii în coal  ,educatoarea 
furnizând înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

       
 
Bibliografie: 
 
 Scrisori metodice pentru înv mântul pre colar 2014-2015, 2015-2016 
 Set de instrumente pentru stimularea, monitorizarea i aprecierea preg tirii pentru coala a copiilor 

pre colari -2014-2015 
 „Curriculum pentru înv mântul pre colar”,  Ed. Didactica Publishing House-2009 
  Munteanu C., Munteanu E. – Ghid  pentru invatamantul prescolar: o   abordare din perspectiva 

noului curriculum – Ed. Polirom- 2009,  
  Cuco , C.- Pedagogie -Editura Polirom- 2006 
  Salavastru D.-Psihologia educatiei- Editura Polirom, - 2004 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Zura Monica Elena,                                                                
Liceul Teologic Ortodox „Sfin ii Împ ra i Constantin i Elena”, Piatra Neam  
 

 

Suntem profesori în secolul 21, ceea ce însemn   utilizarea internetului i a instrumentelor de evaluare 
digitale sunt necesare pentru a planifica, a distribui i a evalua elevii. 

Evaluarea este definit  ca procesul de colectare a informa iilor despre ceea ce tiu elevii având la baz  
experien a lor colar . Rezultatele sunt utilizate pentru identificarea domeniilor în care este necesar  o 
îmbun t ire a procesului de înv are, precum i asigurarea c  con inuturile de înv are sunt în concordan  
cu necesit ile educabililor.  

În mod evident evaluarea reprezint  mai mult decât notele ob inute. Când este bine realizat , 
evaluarea are rolul de a preg ti elevii pentru succes prin provocarea la reflec ie, interac iune i utilizarea 
cuno tin elor pentru a r spunde la întreb ri, a rezolva probleme i a comunica informa ii. 

Pentru evaluarea în mediul online metodele variaz  în func ie de obiective i nevoile elevilor. Cele 
mai populare metode de evaluare online sunt: 

1. Online Quizzes reprezint  o modalitate excelent  de a antrena elevii în procesul de înv are i este 
o metod  folosit  atunci când principalul scop este de a evalua cuno tin ele acumulate într-o perioad  scurt  
de timp. Întreb rile pot avea diferite forme: cu alegere multipl , completarea spa iilor libere sau hotspots. 
Principalul avantaj al quizz-urilor este faptul c  sunt scurte i u or de evaluat.  

Socrative este cel mai utilizat instrument de realizare a quizz-urilor ce permite crearea de teste cu 
alegere multipl , adevarat/fals sau r spunsuri scurte. 

2. Open/ended questions reprezint  o metod  de evaluare calitativ  a cuno tin elor. Întreb rile 
îndeamn  elevii s - i explore gândurile, sentimentele i opiniile, în acela i timp se testeaz  în elegerea 
subiectului. Acest tip de evaluare încurajeaz  gândirea critic . 

3. Activit ile Drag-and-drop reprezint  un tip de evaluare ce arat  abilitatea elevului de a face 
leg tura între informa ii i aplicarea cuno tin elor pentru rezolvarea unei probleme. Pot fi folosite imagini 
i text în acela i timp pentru astfel de activit i. Aceste activit i sunt importante atunci când scopul 

principal al evalu rii este de a determina elevii s  utilizeze cuno tin ele acumulate în situa ii din via a real . 

4. Interviurile online pot fi aplicate când se evalueaz  elevi avansa i. Ei î i pot demonstra abilit ile 
într-un anumit domeniu. Pentru rezultate bune întreb rile sunt preg tite atent înainte iar întâlnirea este 
programat . Se pot folosi ca suport video cu exemplificarea interviului. 

5. Dialogurile antreneaz  elevii pentru conversa iile din via a real  pe diferite teme. Prin crearea unei 
activit i bazat  pe situa ii din via a de zi cu zi, elevul poate anticipa cu ce se poate întâlni în via a real  i 
i se ofer  un loc adecvat i sigur pentru exersarea reac iilor i r spunsurilor. 

Un instrument utilizat în realizarea acestor activit i este iSpring-TalkMaster care permite realizarea 
unei conversa ii repede i u or. 

6. Sondajele Online (Polls) permit feedback-ul imediat i direct legat de procesul de înv are din 
partea participan ilor la activitate. Principalul avantaj al acestei metode este faptul ca elevii î i pot exprima 
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opinia în mod direct. De asemenea se pot utiliza i pentru captarea aten iei asupra unui subiect sau ca o 
modalitate de spargere a ghe ii în cadrul unor activit i de grup. 

7. Jocurile transform  o serie de întreb ri într-un mod distractiv de evaluare. În general elevii  nu 
consider  aceste activit i  un mod de testare a a c  reprezint  o metod  de evaluare a abilit ilor i 
cuno tin elor acumulate în termeni reali. Mai mult de atât intensific  înv area prin promovarea abilit ilor 
non-cognitive cum ar fi disciplina, asumarea riscului , cooperarea i rezolvarea de probleme.  

Instrumentele utilizate în realizarea activit ilor de înv are prin joc sunt Quizlet i Kahoot. Quizlet 
permite înv area defini iilor sau termenilor prin folosirea cardurilor cu imagini în timp ce cu Kahoot se pot 
construi quizz-uri antrenante i permite elevilor s  câ tige puncte prin r spunsuri corecte i rapide. 

În concluzie evaluarea online trebuie planificat  la fel de riguros ca i procesul de predare-înv are. 
Dup  un an de înv mânt online sau în sistem hibrid sunt suficiente instrumentele de evaluare online pentru 
a crea sarcini cu scopul de evaluare în concordan  cu nevoile studen ilor i rezultatele ce se doresc a se 
ob ine. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

 

Profesor pentru învatamant primar Pescaru Valeria                                         
Profesor pentru învatamant primar Silberman Narcisa Ileana 

Procesul de cunoastere defineste oamenii la orice varsta, deoarece toata existenta umana este 
conditionata de invatare. Pentru a supravietui, omul este nevoit sa invete permanent – de la cunoasterea 
mediului inconjurator, de la adaptarea la mediu, la cunoasterea celorlalti si a celor apropiati si pana la 
stabilirea si dezvoltarea relatiilor de diferite tipuri. Acest proces de supravietuire presupune o continua 
schimbare si dezvoltare, astfel incat invatarea traditionala si dezvoltarea profesionala devin cu timpul 
istorie. 

Odata cu dezvoltarea tehnologiilor si digitalizarea activitatilor omului, si procesul de invatamant a 
cunoscut o upgradare informatica. Sub impulsul vremurilor actuale si a situatiei pandemice la nivel 
mondial, sistemul de invatamant a cunoscut o implementare informatica si digitala puternica si complexa. 
Astfel, a fost implementat masiv invatamantul electronic – e-learning – care presupune interactiunea dintre 
procesul de predare-invatare si tehnologiile informationale. Formarea traditionala se lupta sa faca fata 
acesteia si incearca sa adopte mijloace mai noi de a mentine interesul cursantilor. Chiar daca multi elevi 
resping acest tip nou de invatare, pentru altii formarea de tip on-line este mai potrivita. Aceasta invatare 
digitala prezinta ca  avantaje importante realizarea evaluarii mult mai rapida.  

Evaluarea reprezinta un sistem de conceptii, principii si tehnici care se refera la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare, dar si a procesului de invatare in ansamblul sau. Formele de evaluare pot fi 
stabilite dupa momentul folosirii acesteia in activitatea didactica: evaluare initiala, formativa sau finala. 
Evaluarea on-line sumativa aplicata in invatamantul romanesc a schimbat pentru totdeauna conceptul 
traditional de evaluare. In invatamantul primar, evaluarea on-line are un rol important: de a stimula si dirija 
invatarea, de a mentine interesul pentru cunoastere, de a fixa si consolida cunostinte prin repetarea pe care 
evaluarea o presupune, de a descuraja comportamente negative, de a dezvolta increderea in fortele proprii 
ale copiilor, de a sprijini progresul individual in ritm propriu. 

Perioada in care invatamantul a fost desfasurat on-line a deschis oportunitati de a intelege ca 
tehnologia este un instrument delicat, care necesita o pregatire atenta si potrivita cu activitatile desfasurate. 
Astfel, cadrele didactice s-au vazut provocate sa  renunte la evaluarea traditionala prin simpla scriere a unui 
text in format Word, ci sa dezvolte abilitati de folosire a tehnologiei pentru a stimula elevii sa devina 
autonomi in invatare. O evaluare digitala dezvolta cursantilor diverse abilitati informationale, dar contribuie 
major la dezvoltarea creativitatii si originalitatii gandirii, cat si a interesului pentru domeniul studiat. Un alt 
avantaj al evaluarii de tip on-line este incurajarea cursantilor spre o invatare dirijata si spre propria evaluare, 
prin metode ca autoevaluarea, invatarea prin descoperire, evaluarea de catre colegi, reflectia, etc. De 
asemeni, printre beneficiile evaluarii on-line se numara si diverse posibilitati prin care elevii isi pot 
demonstra abilitatile, cunostintele si modalitatea de realizare a evaluarii, care este mult mai flexibila. 

Evaluarea prin intermediul informaticii se poate realiza cu diverse instrumente digitale si platforme 
care ajuta elevii sa realizeze o evaluare clara si corecta. Se pot folosi aplicatii ca Google Classroom unde 
se poate discuta liber sau se pot incarca teme spre a fi corectate, putand oferi feed-back direct fiecarui elev 
in parte. Ca instrumente incluse in evaluare regasim Google Forms si Jamboard. Google Forms creeaza 
formulare utilizate pentru obtinerea de feed-back, dar si pentru a crea teste scrise sau teste cu raspunsuri la 
alegere, unde elevii primesc imediat rezultatul evaluarii. Jamboard este o aplicatie facila, de prezentare a 
informatiilor evaluate sub forma de scheme sau biletele de tip post-it, care pot fi vizualizate si lucrate in 
acelasi timp de catre toti cursantii. Asemanatoare este si aplicatia Book Creator care realizeaza resurse 
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educationale, teste formative, de tip on-line. Un alt tip de instrument de evaluare on-line il reprezinta 
aplicatiile Quizzez, Word-Wall si Kahoot. Cu ajutorul aplicatiilor Quizzez sau Word-Wall se pot realiza 
evaluari formative sub forma de joc, ce permit inserarea de raspunsuri multiple, imagini , audio, text si 
raspunsuri deschise. Kahoot permite o evaluare prin teste interactive, cu imagini, clipuri video si diagrame 
ale intrebarilor pentru cresterea interactiunii in joc. Rezultatele apar automat la finalizarea testarii, vizibile 
de catre toti participantii, sub forma de punctaje sau de clasamente. 

Aceste instrumente si platforme digitale sunt folosite cu precadere in activitatea didactica pentru 
invatamantul on-line, cand invatarea “fata in fata” nu este posibila, insa beneficiile acestora demonstreaza 
ca se pot imbina cu evaluarea traditionala, atata timp cat exista infrastructura necesara la clasa. Depinde de 
maiestria cadrelor didactice sa foloseasca aceste instrumente si sa  imbine evaluarea traditionala cu cea on-
line, pentru obtinerea unor rezultate optime de invatare. 

 
 

1071



COMPONENTELE PROCESULUI EDUCATIV 
 
 
 

Prof. Socaci Mihaela – Liceul Na ional de Informatic  Arad 
Prof. Popescu Gabriela - Liceul Tehnologic ”Ion Creang ” Curtici 

Predarea este component  prin care transmitem con inut c tre elev. De cele mai multe ori, predarea 
se rezum  la un proces unidirec ional chiar dac  majoritatea autorilor de specialitate recomand  
interac iunea, care presupune o metod  de a testa (evalua) capacitatea elevului de a re ine, în elege i 
aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnit  în cadrul 
proceselor didactice moderne, cu toate c  nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe baz  de note, ci 
este mai mult o form  de autoevaluare a procesului educa ional în sine, practicat  în special de profesori 
preocupa i de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât con inutul care trebuie 
consultat „offline” de c tre elev cre te. 

Înv area este component  individual , unilateral , voit  i foarte diversificat  practicat  de 
elev. Înv area necesit  pe lâng  majoritatea teoriilor o puternic  component  de motivare. Motiva ia de a 
înv a, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în 
responsabilitatea profesorului dar mai ales a p rintelui, indiferent de nivelul de studii.  

Ca profesor, dar i ca p rinte, devine din ce în ce mai mare provocarea r spunsului la întrebarea 
demotiva ional  „de ce trebuie s  înv  asta…”. R spunsul ar trebui s -l „g sim”/oferim înc  din partea 
de predare. Cum? Înc  nu tiu. tiu doar c  r spunsul este diferit de la o genera ie la alta. tiu c  r spunsul 
îl vor g si i ei în viitor. Uneori propriile mele r spunsuri pentru trecut sunt: ce fain ar fi fost s  fi înv at 
mai bine asta, ce util mi-ar fost s  în eleg asta. Alteori, r spunsul este mai simplu: nu faci exerci ii fizice 
pentru a ti s  le faci, ci pentru a avea un corp frumos. La fel este i cu înv area, cu precizarea c  se 
refer  la frumuse ea cuvântului în cuno tin  de cauz . 

 
Evaluarea 
Cele trei ,,C-uri,, ale evaluarii. Evaluarea trebuie s  fie:  
De ce avem nevoie de evaluare? 
O întrebare a c rei r spunsuri se g sesc în alte i multe alte întreb ri, dar mai ales în func iile 

procesului de evaluare a mediului educa ional în complexitatea sa. Alain Kerland consider  c  evaluarea 
se face pornind de la urm toarele întreb ri cheie: 

Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia)? 
În raport cu ce se (care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii)? 
Pentru cine (care sunt destinatarii evalu rii)? 
Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii)? 
Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evalu rii 
Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 

evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente. 

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin 
raportarea lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative 
caracteristicilor calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor 
semnifica ii. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note 
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sau calificative colare. Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a 
progresului colar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, 
atitudini, aptitudini, etc. 

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

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
metode de evaluare online; 
Instrumente online pentru evaluare 
Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. În partea 

stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 
crearea unui test; 
c utarea unor teste create anterior; 
vizualizarea rapoartelor; 
con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Instrumente online pentru evaluare 
Wordwall 
Instrumente online pentru evaluare 
Socrative 
Socrative este un instrument de evaluare pentru a ob ine date instantanee de la elevi. 
Se pot crea diferite teste, variante multiple, adev rat / fals, sau teste cu r spuns scurt, rezultatele 

fiind afi ate în timp real, apoi desc rcate i se pot face rapoarte în func ie de clasa, întrebare sau student. 
Un instrument u or de utilizat, pentru a crea evalu ri formative i pentru a ob ine rezultate în timp 

real. 
Cu Socrative, profesorii pot antrena clasa cu exerci ii educa ionale: chestionare, sondaje rapide, 

bilete de ie ire (pentru a avea feedback-ul elevilor despre acest subiect si cat de eficient ai fost în 
explicarea ei). 

Socrative este un instrument de evaluare pentru a ob ine date instantanee de la elevi. 
Instrumente online pentru evaluare 
Socrative 
Instrumente online pentru evaluare 
LearningApps 
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ÎNV AREA ONLINE -                                                                
METODE  I  STRATEGII DE EVALUARE 

Ed. Cârnial  Loredana 
coala Gimnazial  Nr. 11, Boto ani 

             
 
 
 

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. Ast zi evaluare nu mai este 
reprezentat  doar de un sistem de nota ie, ea înso e te înv area, fiind cea care o asist , m soar  achizi iile 
individuale ale copilului i sus ine fiecare interven ie educativ  prin feed-back. 

Pentru a ne opri i a discuta despre procesul de evaluare trebuie s  începem cu o defini ie a 
termenului, defini ie dat  de dic ionarul de termeni pedagogici: evaluarea este un act de valorizare ce 
intervine în toate activit ile umane, se refer  la sistemul de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu 
mecanismele sistemului social, generând informa ii cu func ie autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei 
instruirii. Avem nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra copilului, de resurse care s  ne ajute ca în 
orice moment s  putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im din mers întregul demers pedagogic i, 
astfel, intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social i având rol de instrument corector al 
întregului sistem instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezint  decât în strâns  interrele ionare cu predarea i înv area, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achizi ii temeinice i o coeren  continu  în întregul demers educa ional. 
’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’(D. Ausbel) 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid  i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i: stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; m surarea rezultatelor aplic rii 
programei; evaluarea rezultatelor. Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , 
continu  i final . 

Contextul socio-sanitar actual implic  adaptarea procesului instructiv-educativ la mediul de înv are 
online. Prin intermediul tehnologiilor media, educatorul î i asum  un rol complex care presupune din 
partea lui o serie de abilit i: 

 În primul rând, educatorul trebuie s  st pâneasc  o bun  strategie de comunicare cu adul ii 
responsabili de cre terea i educa ia pre colarului; 

În al doilea rînd, el trebuie s  de in  tehnologia necesar  (smartphone, tablet , laptop, desktop) i 
abilitatea de a o folosi; 

i nu în ultimul rând, educatorul trebuie s  adapteze probele de evaluare (probe scrise, probe 
practice, probe mixte) la modalitatea de transmitere i receptare online. 

Prin no iunea de „scris“ pentru pre colari, în elegem exerci iile grafice, scrierea de simboluri, de 
litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mân  sau de tipar. În aceast  form  de evaluare se pot 
încadra jocul didactic i jocul spontan al copiilor. Avantajele lor sunt c  reduc starea de încordare i 
neîncredere resim ite de unii copii fa  de cerin a de a rezolva sarcini i tr irea subiectiv  a efortului. 
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În cazul înv arii online, o importan  major  o are capacitatea educatorului de a capta i men ine 
interesul copiilor. În cazul pre colarilor, psihologii recomand  preponderen a metodei de înv are 
asincrone. În aceast  situa ie, educatorul propune copiilor resurse pedagogice i activit i diverse. 
Activit ile se desf oar  prin intermediul p rin ilor i realizarea lor e condi ionat  de mai mul i factori: 
programul de lucru al p rin ilor, disponibilitatea copiilor (starea de s n tate fizic  sau emo ional ).  

Realizarea activit ilor de c tre copii presupune, în prealabil, o consiliere metodic  a p rin ilor, 
prezentarea unor sugestii de realizare i desf urare. Educatorul are rolul de a evalua activit ile copiilor 
la scurt timp dup  vizualizarea lor prin intermediul tehnologiei. El trebuie s  ofere feedback atât 
p rin ilor, pentru activitatea de supraveghere i îndrumare, cât i copiilor, pentru produsul muncii lor.  

Mediul online i înv area asincron  limiteaz  modalit ile de evaluare; educatorul se poate 
înregistra audio pentru a face o apreciere verbal  a activit ii pre colarului; poate folosi anima iile de pe 
diferite aplica ii drept r spuns non-verbal sau un cod de stickere colorate sub forma unor simboluri               
(stelu e, buline, flori, etc.) de diferite culori. Fiecare simbol indic  gradul de apropiere sau discrepan a 
dintre rezultatele a teptate i cele ob inute. 

Sub form  de concluzie, tehnicile de evaluare în înv area online sunt variate i numeroase i 
trebuie adaptate în func ie de necesit ile i disponibilit ile materiale ale participan ilor la acest proces, 
respectiv educator-p rinte-pre colar. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -   
între online i tradi ional 

DOVÎNC  ELENA GEANINA 
COALA GIMANZIAL  „SFÂNTUL NICOLAE” ORA UL MIZIL 

PROIECTUL - o strategie didactic  modern   de evaluare         
în înv mântul online 

  ?
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    Fiind o form de evaluare interactiv , plasându l pe elev în centrul activit ii de

actul educativ online, cu siguran va fi unul mai fructuos. Consultând manualul de

ce poate fi realizat în înv mântul online.
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Accesat la: [25.10.2021]
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EVALUAREA ONLINE LA 

DISCIPLINA EDUCA IE MUZICAL  

 

Prof. Fidel C t lin                                                                      

Loc. Târgovi te, jud. Dâmbovi a 

 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind 

starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii 

colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m -

sur . 

Formele de evaluare se pot clasifica pornind de la mai multe criterii: 

 

 
 

Evaluarea online la disciplina Educa ie Muzical , în cadrul orelor de curs desf urate 

cu elevii pe platformele educa ionale Google Classroom i Microsoft Teams se poate realiza  

fie prin realizarea unui portofoliu, a unui test scris, a unui proiect, a unei evalu ri online.   

Evaluarea bazat  pe proiect în mediul online ofer  elevilor diferite op iuni. Proiectul 

reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau în grup, recomandat  profesorilor 

pentru evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva 

zile sau câteva s pt mâni. Pe parcursului realiz rii proiectului, profesorul ofer  sprijin elevilor 

evaluare în
domeniul
cognitiv 

 

În func ie de 
DOMENIU 

evaluare în do-
meniul socio-

afectiv 
 

evaluare în
domeniul

 

capacit i,

aptitudini 
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prin consiliere, materiale i metoda prin care ace tia urmeaz  s  fie evalua i. Utilizarea proiec-

tului constituie o metod  eficient  de evaluare dar i o metod  de înv are interactiv , punându-

l pe elev s  cerceteze i s  caute informa ii singur. 

Ex: realizarea unui referat despre via a unui compozitor (biografie, crea ia muzical , lin-

kuri cu genuri muzicale ale acestuia). 

Testul clasic se poate înc rca pe platform  sub forma unui document word, pe care elevii 

îl vor rezolva într-o perioad  de timp. Permite corectarea i feedback direct fiec rui elev. Tre-

buie s -i facem pe elevi s  con tientizeze c  evaluarea are rolul verific rii cuno tin elor acu-

mulate. 

Ex: testul cuprinde itemi obiectivi, semi-obiectivi i subiectivi.  

Probele orale se poate realiza online pentru c  se poate folosi comunicare audio-video 

prin camerele web de pe platformele Google Classroom (Meet) sau Teams, în acest mod eva-

luatul î i poate expune r spunsul la întrebarea sau la lec ia înv at .  

Ex: întreb ri de tip gril , întreb ri Adev rat/Fals, continu  enun ul, recunoa te audi ia, 

ritmul muzical, instrumentul muzical, interpretul. 

Portofoliu este un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 

progresului de înv are a elevului pe o perioad  mai mare de timp (semestru, an colar).  

Ex:  portofoliu poate cuprinde teme de pe parcursul anului sau al unui semestru ce pot fi 

realizate pe grupe sau individual (categorii de instrumente, ritmuri muzicale, genuri muzicale 

moderne). 

Pentru evaluare se pot folosi diferite aplica ii/instrumente cu ajutorul c rora putem crea 

teste, fi e de lucru, activit i interactive. 

Oricât de prietenoase sau performante ar fi aplica iile de evaluare online, ele nu pot înlo-

cui activitatea fizic  a cadrului didactic cu elevii la clas .   

  

Bibliografie: 

 Programa Educa ie Muzical  pentru clasele IX-XII  
 Neac u, I., 1990, Instruire i înv are, Editura tiin ific  
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Numele i prenumele _________________________________________ Data ________________

Calificativul ob inut ___________________________

Semn tura p rintelui __________________

 

PROB  DE EVALUARE 

ADUNAREA  CU  TRECERE  PESTE  ORDIN   0-1000 

G LAN NARCISA – MARIA 
 

 
Calculeaz  i scrie rezultatele: 

 
  
    a) 271 + 187= ______                        286 + 314= _____                458 + 274= _____ 
       362  + 287= ______                        378 + 152= _____                384 + 616= _____ 

   b)  
3 1 5 + 4 7 + 8 7 5 + 1 7 2 + 1 8 8 + 
2 2 5  1 0 5  1 4 0  2 2 0  4 3 1 

 6 3  3 4 1   1 5  4 0 9  2 0 3 
 
 
 

Se dau numerele: a = 227, b = 187, c = 224, d = 179. 
Calculeaz  i descoper  afirma ia corect  (adev rat ): 

a + d < b + c                                   a + b > c + d  

 
 

                                   
                                   

                                   
                                   
                                   

                                   
                                   

  Afl : 

a) num rul cu 25 mai mare decât 489; 

_________________________________ 

b) suma numerelor 278 i 389; 

_________________________________ 

c) suma a doi termeni, tiind c  primul este 274, iar al doilea cu 87 mai mare. 

 

2 

1 

3 
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 Într-o cutie sunt 119 bile ro ii, cu 192 mai multe bile albe, iar verzi cât r sturnatul 
num rului de bile albe. Câte bile sunt în total? 

                                                             Rezolvare: 

 
1.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                  

                                                                     Rezolvare: 

 
1.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Pot mai mult! 
     Afl  suma a trei numere,  tiind c  primul num r este 186, iar al doilea este cu 77 mai mare 
decât primul, dar cu 77 mai mic decât al treilea. 

Rezolvare: 
1.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4 

  5       La o libr rie s-au vândut 186 de baloane i au r mas cu 85 mai multe decât s-au vândut.  

           Câte baloane erau la început în libr rie? 
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VALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

 
 

Prof. Simona Maravela 
coala Gimnazial  Nr. 22 Gala i 

 
 

Odat  cu pandemia, fiecare dintre noi, cadrele didactice am trecut de barierele virtuale 
descoperind noi modalit i de evaluare în mediul online. La clasele mici am utilizat platforme 
diferite prin care evaluarea a avut loc sub form  de joc. Astfel, mai întâi eu, apoi cei mici, am 
f cut cuno tin  i ne-am împrietenit cu platformele wordwall.net, kahoot.com, 
liveworksheets.com, learningapps.org. Fi ele clasice de evaluare au fost înlocuite de jocuri. 
Sarcinile au r mas acelea i, doar modalitatea de evaluare a fost diferit .  

Mai jos sunt exemple de sarcini de pe platformele de înv are enumerate, dar este i 
exemplul unei fi e de evaluare tradi ionale. 
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Evaluare 
Clasa I 

 
 

 Urm re te cu aten ie imaginile de mai jos: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Încercuie te cu verde mijloacele de transport.  

2. Încercuie te cu albastru lucrurile care pot fi mâncate.  

3. Taie obiectele care te ajut  s  te men ii curat.  

4. Încercuie te cu ro u animalele.  

5. Scrie în casete ini iala cuvintelor reprezentate de imagini. 

S*, B**, FB***

S**, B****, FB*****

S*, B**, FB***

S3*, B5*, FB7*

S8*, B15*, FB16*
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6. Une te imaginea cu enun ul potrivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Scrie numerele care lipsesc. 

 

Camelia bea cafea. 

Radu joac  fotbal. 

Mo  Martin doarme. 

Dana este cu mama. 

Andrei alearg . 

Mara i Cristi joac  sah. 

S2*, B4*, FB6*

......5 .........11... ......23......

............10 1819......... 26......29...

S2*, B4*, FB6*
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PROB  DE EVALUARE INI IAL  
Comunicare în limba român  
Clasa I / An colar 2021-2022 

 
 

Profesor în înv. primar Menning Simona 
coala Gimnazial  Avrig, Structura S c date 

 
 
 
 

Numele...........................................              Data.............................. 

 
 

1. Completeaz  cu ultima liter , cuvântul.

CAS_ PO_ FLOR_

2. Une te cuvântul cu imaginea potrivit . 

RA VULPE TREN MELC
3. Scrie în c su  num rul de silabe pentru fiecare imagine.  

 

4. Traseaz  6 elemente  grafice pe care le-ai f cut în clas . 
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5. Coloreaz  atâtea obiecte câte cuvinte are fiecare propozi ie. 
 
 

 

 

FLORIN ESTE ZIDAR.      PISICA M NÂNC .     FETI A UD  FLORILE. 

            
 6. Une te imaginea cu litera ini ial . 

  A         M         B         C          V          T  
             
            
7. Traseaz doar literele pe care le auzi:
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AN COLAR 2021-2022 
TIPUL EVALU RII - EVALUARE INI IAL  

 
COALA GIMNAZIAL  AVRIG, STRUCUTR S C DATE 

DISCIPLINA : COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂN  
CLASA  I  
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: MENNING SIMONA 
DATA:   
NUM R DE ELEVI ÎNSCRI I/EVALUA I:  / 
UNITATEA TEMATIC : „ DIN NOU LA COAL !” 
 
 

PROBA DE EVALUARE INI IAL /SUMATIV  
DESCRIPTORI DE PERFORMAN  

 
 

ITEMUL 

CALIFICATIVE 
 

FOARTE BINE 
 

BINE 
 

SUFICIENT 
1 Completeaz  corect 3 cuvinte  Completeaz  corect 2 cuvinte Completeaz  corect un cuvânt 

2. Une te  corect cele 3  imagini  cu  
cuvintele care le reprezint   

Une te  corect doar 2  imagini  cu 
cuvintele care le reprezint  

Une te   doar o imagine cu  cuvintele care le 
reprezint  

3. Scrie corect num rul de silabe a trei 
cuvinte  

Scrie corect num rul de silabe a dou  
cuvinte  

Scrie corect num rul de silabe a unui cuvânt 

4. 
Traseaz  6 elemente grafice Traseaz  4 elemente grafice  Traseaz  2 elemente grafice 

5. Coloreaz  corect frunzele pentru 3 
propozi ii 

Coloreaz  corect frunzele pentru 2 
propozi ii 

Coloreaz  corect frunzele pentru o propozi ie 

6. Scrie în c su  litera potrivit  pentru  6 
imagini 

Scrie în c su  litera potrivit  pentru  4 
imagini 

Scrie în c su  litera potrivit  pentru  2 imagini 

7. Traseaz  corect  literele, urm rind 
modelul; 

Traseaz  literele, dep ind u or conturul 
acestora; 

Traseaz  literele, dep ind atât conturul, cât i 
liniatura spa iului destinat scrierii; 

BAREM DE APRECIERE 
Num r de itemi i nivelul rezolv rii (corect / incorect, integral/par ial) CALIFICATIV 

 
Rezolv  corect cei 7 itemi; FOARTE BINE 

Rezolv  corect 5 itemi; par ial 1 item; incorect 1 item; BINE 

Rezolv  corect 2 itemi; par ial 2 itemi; incorect 3 itemi; SUFICIENT 

CALIFICATIVE OB INUTE LA NIVELUL CLASEI: 

Nr. elevi Foarte bine Bine Suficient Insuficient 
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Matematic  
Înmul irea numerelor naturale în concentrul  0- 1 000 000 

Test  de  evaluare – clasa a IV-a 

 
Profesor invatamant primar POLEUC  ELENA STELU A 

 

 

 1.Efectua i înmul irile. 

1 x 774 x 0 =    100 x 146 =  452 x 65= 

2.Calculeaz : 

274 x             3786 x                     858 x 
   26                  64                          37 

 3.  Afl  numerele de 259 de ori mai mari decât: 20,  157,  5238.     

4. Scrie exerci iul corespunz tor fiec rui enun  i rezolv . 

a) Afl  num rul de 45 de ori mai mare decât suma vecinilor lui 583. 

b) Afl  num rul de 52 de ori mai mare decât înzecitul lui 49. 

c) Cu cât este mai mare triplul num rului 206, decât împatritul  num rului 59. 

5. Calculeaz  în dou  moduri. 

a) 10 x(24+2549)= 

 b)25 x( 28 + 36 + 509) = 

c) 53 x(75– 8+ 214)= 

6.Calculeaz  respectând ordinea efect rii opera iilor. 

a) (502 x 6+41)-20 x 25= 

b) [(73 x 26+48)-32 x 5 x 10]+3 x 253= 

7.Afl  num rul necunoscut . 

  a-4 x(360 x 4-85 x 10)+5=75 
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8. Mircea a cumparat 256 m stofa pentru costume barbati a 45 lei metrul si 305 m stofa 
pentru costume dama a 52 lei metrul. 

 Câ i lei a pl tit Mircea  pentru stofa cump rata? 

 

Compe- 
ten a Itemul Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 
2.5 Efectueaz  înmul irile. 3 înmul iri 2 înmul iri o înmul ire 
2.5 Calculeaz  înmul irile 3 opera ii 2 opera ii o opera ie 
2.5 Afl  numerele mai mari. 3 opera ii 2 opera ii o opera ie 

2.5 Efectueaz  opera iile inând cont de 
cerin ele date. a, b, c a, b a 

2.5 Calculeaz  în dou  moduri. 3 exerci ii 2 exerci ii 1 exerci iu 

2.5 Efectueaz  calculele respectând ordinea
opera iilor. 3 exerci ii 2 exerci ii 1 exerci iu 

2.5 Afl  num rul necunoscut dintr-o 
expresie numeric. 6 opera ii 4 opera ii 2 opera ii 

5.3 Rezolv  problema 
rezolvare complet  

expresia numeric  
rezolvare par ial  cel pu in o opera ie 

corect  

 

  Descriptori de performant  

Evaluare final  

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 
Rezolv  integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE 

Rezolv  integral si corect 5 – 6 itemi; incorect 
/par ial corect restul itemilor BINE 

Rezolv  integral si corect 3 – 4  itemi; incorect 
/par ial corect restul itemilor SUFICIENT 

Centralizare pe calificative 

Nr. elevi: 20 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 FINAL Calificativ 
FB 15 13 12 11 12 12 11 10 9 
B 4 4 4 3 4 3 5 6 5 
S - 3 4 4 2 3 3 2 3 
I 1 1 0 2 2 2 1 2 3 
 Aprecierea cu calificative: 

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient 
Nr. Elevi: 20 9 5 3 3 
 

1092



 
Raport asupra rezultatelor ob inute                                                       

la evaluare ini ial  grupa mare 

 
PROF. INV. PRESC. SAVIN IOANA 

SC. GIM. ELENA CUZA / G. P. N. NR. 13, Piatra Neam  
 
 

Evaluarea ini ial  reprezint  o component  esen ial  a procesului instructiv educativ din 
gr dini , f r  de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiec rui copil în parte i ale 
grupei în ansamblu. Pe lâng  func iile de m surare, de diagnosticare i de prognozare, un rol 
important al evalu rii ini iale este stabilirea demersului didactic din perioada urm toare, care 
urm re te în primul rând socializarea copiilor. 

Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost 
aplicate atât în activit ile de grup cât i individuale i frontal. 

Probele de evaluare ini ial  au fost aplicate pe parcursul primelor 2 s pt mâni al anului 
colar (2021-2022), unui num r de 24 copii i comportamentele urm rite au fost stabilite pe 

domenii de dezvoltare. 
1. Domeniul limb  i comunicare Educarea limbajului 
Obiective urm rite 
- s  pronun e corect vocale i grupe de consoane 
- s  audieze cu aten ie un fragment dintr-o poveste i s  o continue 
- s  recunoasc  o poveste dup  citirea unui fragment din aceasta 
- s  povesteasc  un text cu ajutorul imaginilor, respectând ordinea cronologic  a ac iunilor 

în urma evalu rii am constatat un progres, atât în ceea ce prive te volumul vocal cât i 
exprimarea. Copiii în eleg i utilizeaz  corect structurile verbale. Majoritatea se exprim  corect, 
redau con inutul unor pove ti utilizând calit ile expresive ale limbajului oral i corporal. 

S-au remarcat i copii care prezint  deficien e de vorbire cu diferite grade de dificultate. 
M suri recuperatorii 
- munc  individual  
- jocuri i exerci ii pentru corectarea vorbirii 
- interven ia logopedului 
2. Domeniul tiin e 
A. Activit i matematice 
Obiective urm rite 
- s  grupeze obiecte dup  un criteriu dat (form , m rime, culoare) 
- s  compare grupele de obiecte prin asociere global  ( multe, pu ine) 
- s  numere i s  construiasc  grupe de obiecte în limitele 1-5 
- s  recunoasc  cifrele în limitele 1-5 
La to i copiii am constatat un progres în ceea ce prive te cuno tin ele i reprezent rile 

matematice. To i num r  în limitele 1 - 5, to i raporteaz  corect num rul la cantitate, to i recunosc 
cifrele. Foarte pu ini g sesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe datele exprimate de o 
imagine. 

Majoritatea recunosc i descriu corect formele geometrice plane: cerc, p trat, triunghi, i 
identific  corect pozi iile spa iale ale obiectelor. 

M suri recuperatorii 
- formarea unor deprinderi de munc  individual  
- activit i i jocuri de recunoa tere a cifrelor 
- diferite jocuri cu con inut matematic 
B. Cunoa terea mediului 
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- s  identifice i s  denumeasc  2-3 animale domestice i s lbatice 
- s  precizeze mediul în care tr iesc (p dure, cas  ,...) 
- s  grupeze imagini în raport cu 2-3 no iuni generale (animale , fructe) 
Copiii i-au îmbog it cuno tin ele referitoare la mediul înconjur tor . Descriu , enumer , 

clasific  elemente componente ale mediului (plante, animale observate ) , îns  nu to i adreseaz  
întreb ri în leg tur  cu cele observate. 

M suri recuperatorii 
Copiii vor fi antrena i în activit i i jocuri didactice pentru cunoa terea mediului 

înconjur tor ( intuirea de c tre copii a unor caracteristici ale fenomenelor realit ii înconjurâ oare a 
cauzalit ii acestora în vederea form rii premiselor concep iei tiin ifice despre lume. 

3 Domeniul om i societate A .Educate pentru societate 
Obiective urm rite 
- s  cunoasc  numele i prenumele lui i al p rin ilor 
- s  r spund  la formulele de salut folosite de adul i 
- s  se comporte civilizat în societate 
Majoritatea copiilor accept  i respect  regulile de convie uire în grup , dar frecven a slab  , 

sporadic  a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra în colectiv , de a interac iona cu 
colegii, de a manifesta spirit cooperant, altruist. 

M suri recuperatorii 
- activit i de cunoa terea propriei persoane i a familiei 
- socializarea cu adul ii, copii 
- jocuri exerci iu de folosirea formulelor de salut 
B. Activitate practic  
Obiective urm rite 
- s  cunoasc  unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice 
- s  verbalizeze ac iuni specifice întreprinse cu unelte de lucru , folosind un limbaj adecvat 
Copiii cunosc materialele i uneltele folosite în activit ile practice , dar coordonarea 

ac iunilor ambelor mâini nu este perfec ionat  , nu finalizeaz  lucr rile , nu verbalizeaz  ac iunile 
specifice. 

M suri recuperatorii 
- formarea unor deprinderi de munc  individual  
- antrenarea copiilor în activit i de verbalizare a ac iunilor întreprinse 
- stimularea i încurajarea copiilor 
4 Domeniul estetic creativ 
A. Educa ie muzical  
Obiective urm rite 
- s  cânte în colectiv, în grupuri mici i individual cântece pentru copii 
- s  recunoasc  unele sunete din natur  i mediu înconjur tor 
- s  execute mi c rile sugerate de textul jocurilor muzicale 
Majoritatea copiilor interpreteaz  corect cântecele , respectând tonul i semnalul de început. 

Aproape to i diferen iaz  timbrul sunetelor din mediul înconjur tor , îns  nu suficient pe cele 
muzicale i mai ales nu diferen iaz  durate acestora . To i execut  mi c rile sugerate de textul 
cântecului sau jocurilor muzicale interpretat , dovedind un sim  ritmic bine dezvoltat . Nu to i cânt  
deodat  la unison , nu respect  ritmul. 

M suri recuperatorii 
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale i interpretarea cântecelor în colectiv i în grupuri 

mici  
B. Educa ie artistico - plastic  
Obiective urm rite 
- s  compun  în mod original i personal spa iul plastic 
- s  recunoasc  culorile : ro u , galben , albastru, verde , portocaliu , ..... etc. 
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Sau realizat progrese în ceea ce prive te mânuirea corect  a instrumentelor de lucru i în 
compunerea spa iului plastic. De asemenea modeleaz  forme de dimensiuni i culori diferite 
utilizând tehnici spontane. Am observat, totu i, o rigiditate a mâinii , nu au formate deprinderile de 
a utiliza corect pensula , nu respect  toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte pu ini reu esc s  
descrie lucr rile în mod obiectiv. 

M suri recuperatorii 
- munc  individual  
- activit i i jocuri de recunoa terea culorilor 
- diferite activit i în care s  folosim tehnici de lucru 
5. Domeniul psiho - motric 
Educa i fizic  
Obiective urm rite 
- s  cunoasc  i s  r spund  motric la o comand  dat  
- s  execute corect mi c rile diferitelor segmente ale corpului 
- s  execute corect exerci ii de mers , alergare , s ritur  
Aproape to i copiii execut  corect deprinderile motrice înv ate i reu esc s  le utilizeze 

corect în diferite contexte , de asemenea execut  mi c ri care necesit  orientare spa ial  i 
temporal . In general copiii cunosc regulile de igien  a efortului fizic , îns  nu le respect  ( nu 
alearg  cu gura închis ) ; deprinderile motrice sunt în formare , iar unii copiii nu respect  regulile 
jocurilor în care sunt implica i. 

M suri recuperatorii 
- activit i de respectare a regulilor de igien  , a regulilor jocurilor 
- activit i de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile 
Constat rile prezentate eviden iaz  progresul realizat de copii în ceea ce prive te nivelul de 

cuno tin e , priceperi i deprinderi i abilit i însu ite , deci o evolu ie în ceea ce prive te 
dezvoltarea fizic  i intelectual  . 

Rezultatele evalu rii ini iale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective 
accesibile , pentru elaborarea unei planific ri a activit ilor instructiv - educative care s  in  cont 
de datele culese, utilizarea acestor mijloace , metode , tehnici de lucru care s  formeze copiilor 
priceperile i deprinderilor de baz  , necesare integr rii active în activit ile educa ionale din 
înv mântul pre colar. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

 Curriculum pentru educatie timpurie, 2019 
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Strategie de evaluare individualizata pentru elev cu TSA 

Prof. Inv. Primar Simu Irina Lavinia 

Scoala Gimnaziala Toma Cocisiu Blaj, Jud. Alba 
 

 

Date generale despre elev: 

Nume i prenume: D.D.C 

Clasa a II –a 

I. Diagnostic medical:  
- Discret  întârziere în dezvoltarea 

limbajului expresiv, pe un fond 
psihic afirmativ normal, cu 
elemente atipice in observa ie 

- Retard motor u or 
- Coordonare motric  general  

deficitar  
- Hipoplazie corp calos 
- Convulsii febrile recurente 
- Discontrol sfincterian 

II. Psihodiagnostic:  
-Tulburare global (pervaziv ) de 
dezvoltare 
- Deficit atentional 
-Expresivitate verbala moderat afectat  
- Dificult ti de rela ionare 
- Elemente emo ional instabile 
-Intelect de limit  QI estimativ 75 

       III.  Comportament social: 

- Rela iile interfamiliale bune, 
p rin ii se implic  în cresterea, 
educarea i tratarea copilului 

- Copilul prezint  ata ament fa  de membrii 
familiei i un comportament cooperant fa  de 
mam  i frate 

- Membrii familiei accept  afectiunea copilului 
si fac eforturi de a-i acorda aten ia si ajutorul 
necesare 

- Autonomia personal  este slab dezvoltat  
comparativ cu varsta cronologica 

IV.  Integrarea scolara: 

            A fost integrat in invatamantul de masa 
inca din gradinita. A inceput scoala la varsta de 7 
ani, in clasa pregatitoare. In clasa I a beneficiat de 
curriculum adaptat partial. In prezent este elev in 
clasa a 2 a.  

           Rela ia cu coala este una pozitiv , copilul 
nu protesteaz  când merge la coal , este încântat 
de statutul de elev  i de apartenen a la grup, 
accept  programul, activit ile i personalul.  

Nivelul maturiz rii psihosociale: dezvoltare 
atipic  

             V.  Procesele cognitive si stilul de munca: 

- gândirea: predominant concreta, intelege notiuni complexe, intelege relatii cauza-efect simple, recunoaste 
litere, cuvinte, cifre, obiecte, fiinte, grupeaza dupa criterii date 

- memoria: de scurta durata si de lunga durata bine dezvoltate 

- limbaj: vocabular mediu dezvoltat, exprimare orala greoaie 

- prezinta tulburari de atentie, uneori prezinta indiferenta fata de persoane, fixare dificila a atentiei si pentru 
o scurta perioada de timp 

- motivatia de invatare este extrinseca, reactioneaza la stimuli afectivi(laude) si recompense –jucarii 

VI. Strategie de evaluare: 

Disciplina: Comunicare îm Limba Român  
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                            Unitatea de înv are: Bine te-am reg sit drag  coal  

Con inuturi Competen e specifice Competen e specifice 
adaptate 

Evaluare 

 Citire/ lectur  – 
Reactualizarea 
cuno tin elor i 
exersarea 
competen elor clasei 
I 

 Cartea  
Prezentarea 
manualului. Cuprinsul 
unei c r i 
Grupurile de litere ce, 
ci, ge, gi, che, chi, 
ghe, ghi 

 Alfabetul limbii 
române  
Grupurile de litere ce, 
ci, ge, gi, che, chi, 
ghe, ghi 
Citirea cuvintelor, 
enun urilor, textelor 
scurte: 

 Texte suport: 
De teapt -te, 
române!de Andrei 
Mure anu 
Ziua cand toti au 
apte ani, de Octav 

Pancu- Iasi  
 Lectur : 

Verificarea 
lecturilor de 
vacan   

 Jurnalul unei 
pove ti 

1.1. Identificarea 
semnificatiei unui 
mesaj oral din texte 
accesibile variate 
1.2 Identificarea unor 
informa ii variate 
dintr-un text audiat 
 
 
1.3. Identificarea 
sunetelor i a silabelor 
în cuvinte i a 
cuvintelor în enun uri 
rostite cu claritate 
 
2.3. Participarea cu 
interes la dialoguri, în 
diferite contexte de 
comunicare 
 
 
 
2.4. Exprimarea 
expresiv  a ideilor în 
context familiar 
manifestând interes I 
încredere în sine 
3.1. Citirea unor 
mesaje scrise, 
întâlnite în mediul 
cunoscut 
3.4. Exprimarea 
interesului pentru 
lectura unor c r i 
adecvate vârstei 
 
4.1. Scrierea unor 
mesaje, în diverse 
contexte de 
comunicare 
 
4.2. Redactarea unor 
mesaje simple, cu 
respectarea 
conven iilor de baz  
 

1.1. Identificarea 
semnificatiei unui 
mesaj oral din texte 
accesibile variate, cu 
sprijin 
1.2 Identificarea unor 
informa ii variate 
dintr-un text audiat, 
cu ajutorul intrebarilor 
1.3. Identificarea 
sunetelor i a silabelor 
în cuvinte de maxim 4 
silabe i a cuvintelor 
în enun uri simple 
rostite cu claritate 
2.3. Participarea cu 
interes la dialoguri 
scurte, în diferite 
contexte de 
comunicare, bazate pe 
schema INTEBARE_-
RASPUNS 
2.4. Exprimarea 
ideilor în context 
familiar manifestând 
interes I încredere în 
sine 
3.1. Citirea unor 
mesaje scurte scrise, 
întâlnite în mediul 
cunoscut 
3.4. Exprimarea 
interesului pentru 
lectura asistata de 
adult a unor c r i 
adecvate vârstei 
4.1. Scrierea unor 
mesaje scurte, cu 
litere mari  de tipar, în 
diverse contexte de 
comunicare 
4.2. Redactarea unor 
mesaje simple, cu 
respectarea 
conven iilor de baz , 
cu ajutorul adultului.  

• aprecieri verbale 
 
• observarea 
sistematic  
 
• evaluare 
frontal  
 

 evaluare 
formativ  în 
baza activit ii 
independente 
 
•autoevaluare(emoji) 
 
Se vor  urm ri:  
-nivelul de implicare 
al elevului in 
activit ile propuse,  
 
-corectitudinea 
solu iilor date pentru 
anumite sarcini scrise, 
practice sau orale 
 
-capacitatea de 
operare cu noile 
con inuturi asimilate 
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Fi  de evaluare sumativ  
(sem. I) 
Istorie 

 
prof. înv. primar Vîlcu Aurelia Crina 

coala Gimnazial  Breasta 
 
 

 
1. Realizeaz  coresponden a între termeni i însemn tatea acestora. 

 
Istoria   data / perioada când s-au desf urat evenimentele 
 
Familia  

  
grup de oameni care locuiesc pe acela i teritoriu, vorbesc aceea i limb  
i au obiceiuri comune 

 
 
Comunitatea 

 procesul de formare a poporului român i a limbii române 
 

 
 
Etnogeneza 
româneasc  

 grupul de baz  al societ ii, întemeiat prin c s torie 
 
tiin a care studiaz  evolu ia societ ii omene ti din trecut pân  în 

prezent 
 

2. Bifeaz  (X) casetele care reprezint  imagini ale surselor istorice nescrise. 
 

 
 

   

3. Selecteaz  cuvintele potrivite dintre paranteze i transcrie-le, pentru a completa spa iile punctate. 
 

       Cei  mai  de seam  conduc tori ai dacilor au fost ..................................  i  .......................   Ei au purtat 

titlul de ................. . ara dacilor se numea ......................... i avea capitala la ........................................., cetate 

puternic  în Mun ii Or tiei. 

Zeul lor suprem (cel mai important) era ....................................... 

Între anii ................... a avut loc primul r zboi daco-roman. În urma celui de-al doilea r zboi între daci 

i romani, Dacia a fost cucerit  de c tre romanii condu i de împ ratul  .......................... i transfomat  în 

........................................................... 

   (Traian,  provincie roman , Burebista, 101 – 102,   Decebal,  Sarmizegetusa, regi,   Zalmoxis, Dacia) 
 

4. Scrie A, dac  enun urile sunt ade v rate i F, dac  sunt false. 
 
o Mileniul are 100 de ani. ____ 

o Dacia a fost colonizat  cu cet eni romani.   ____ 
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o Voievodatele lui Gelu i Menumorut se aflau pe teritoriul Transilvaniei.  ____ 

o Prin unirea forma iunilor prestatale, s-au format statele medievale române ti.  ____ 

o Basarab I este întemeietorul rii Române ti.   ____ 

o „Sultan” este titlul dat suveranului din Imperiul roman. ____ 

o Oamenii cei înst ri i se numeau nobili în ara Româneasc  i în Moldova i boieri în Transilvania. 
____ 
 

o Tributul era obliga ia (în bani sau în bunuri) pe care o impunea o putere cuceritoare unui popor 
învins. ____ 

 
o Baiazid Fulgerul a fost învins de c tre Mircea cel B trân în b t lia de la Rovine. ____ 

o Vlad epe  a fost domn al Moldovei. 
 

Matricea de specifica ii 

                      Competen e 
               specifice   

 
Con inuturi     

Cunoa tere În elegere Aplicare Analiz  

 
Trecutul i prezentul din jurul nostru / 2.2. / 
3.1. / 3.2. 

 
X 

 
X 

 
X 
 

Epoci, evenimente i personalit i / 3.2. / 4.1 X X X X
 

Competen e vizate 
    2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiz  a surselor pentru a identifica informa ii variate despre trecut. 
 
    3.1. Recunoa terea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile. 
 
    3.2. Utilizarea corect  a termenilor istorici accesibili în situa ii de comunicare oral  i scris . 
 
    4.1. Determinarea semnifica iei unor evenimente din trecut i din prezent. 
Descriptori de performan  

 
Item 

 
Foarte bine 

 
Bine 

 
Suficient 

 
Item 1 

 
Realizeaz  coresponden a între 
termeni i însemn tatea acestora, 
în patru situa ii. 

 
Realizeaz  coresponden a între 
termeni i însemn tatea acestora, 
în patru situa ii. 

 
Realizeaz  coresponden a 
între un singur termen i 
însemn tatea acestuia. 

 
Item 2 

 
Bifeaz  corect cinci casete. 

 
Bifeaz  corect patru casete. 

 
Bifeaz  corect trei casete. 

 
Item 3 

 
Selecteaz  i transcrie opt – nou  
cuvinte potrivite. 

 
Selecteaz  i transcrie ase – 
apte cuvinte potrivite. 

 
Selecteaz  i transcrie patru – 
cinci cuvinte potrivite. 

 
Item 4 

 
Completeaz  corect, cu A sau F, 
nou  – zece enun uri.  

 
Completeaz  corect, cu A sau F, 
apte – opt enun uri. 

 
Completeaz  corect, cu A sau 
F, cinci – ase enun uri. 
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POPA ADINA 3
POPA CAMELIA 5
POPA CRISTINA 7
POPA DANA ALINA 9
POPA DANIELA 10
POPA DIANA FLORENTINA 14
POPA DIANA-MIHAELA 16
POPA ELEONORA 18
POPA IOANA - MIHAELA 21
POPA MĂDĂLINA ELENA 23
POPA MARIA LILIANA 25
POPA MARIA 27
POPA MARIA-ANCUTA 29
POPA MIRELA 32
POPA NICOLETA 34
POPA PAISA CRISTINA 35
POPA VICTORIA 38
POPA-BONDREA FLORINA 41
POPESCU  CRISTINA 43
POPESCU  ELENA 45
POPESCU ADINA MARIANA 48
POPESCU ANA-MARIA MĂDĂLINA 49
POPESCU EMILIA 51
POPESCU MIRELA 53
POPESCU RODICA 55
POPESCU- VAVA IONELA 57
POPOV ANAIDA 59
POPOVICI ALINA 61
POPOVICI ANCA 63
POPOVICI ELENA 65
POPOVICI MARIA 67
PORFIRE VASILICA 69
POSZERT MONIKA 71
POTÎNG ALINA 73
POTRA ALEXANDRA-ELENA 75
PRAJA DANIELA 77
PRAVĂȚ COSTINELA ANA-MARIA 79
PRECUB FLAVIA 81
PREDA ALINA-MARIANA 83
PREDA ALINCUȚA-VOICHIȚA 85
PREDESCU GEORGETA JANINA 87
PRICOP ELENA-LĂCRĂMIOARA 90
PRISACARIU FLORICA 92
PRIȘCA RAREȘ COSMIN 94
PROBOTEANU ROXANA-ELENA 96
PRODANA MĂDĂLINA CRISTINA 98
PROFIRESCU AMALIA ROSITA 100
PROFIROIU CARMEN 102
PRUNĂ MONICA GIANINA 104

CUPRINS



PRUNCUT IOANA 105
ALIN CREȚU 107
PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 108
PURDEL LOREDANA 110
PUȘCAȘ CLAUDIA 111
PUȚURA SIMONA MARIA 115
RAB IUDIT 117
RĂCEANU DANUBIA-ILEANA 119
RAD ADELA 121
RAD BOITOR MARIA VASILICA 123
RADOI LIANA MIHAELA 125
RĂDOI MIRELA 127
RADOIU RUXANDRA 129
RADU ALINA GEORGIANA 131
RADU ALINA SIMONA 132
RADU ANDREEA BEATRICE 134
RADU ATENA 136
RADU CARMEN ILEANA / VLAD DENISA MARIANA 138
RADU CARMEN-ILEANA 140
RADU CORNELIA 142
RADU ELENA 144
RADU MANUELA / IUGA MARIANA 146
RADU MARICICA 148
RADU OANA MARIA 150
RADU RODICA 152
RĂDUCAN VENUȚA GRAȚIELA 155
RADUCU ANCA MIHAELA 157
RĂDUCU CORNELIA SEBASTIA 159
RADUCU COSTINELA 161
RĂDULESCU CRISTINA RENATA 163
RĂDULESCU DELIA ILEANA 167
RĂDULESCU MARIA NARCISA 170
RĂDUȚOIU AMIRA 172
RAFIROIU VIORICA 174
RAGET GEORGIANA-MELANIA 180
RALUCA-HANA SANDU 182
RAMONA VASIESCU 184
RĂȘCANU MARINA 186
RAŞCOVICI  CLAUDIA MARIA 188
RAȚIU ANDREEA 189
RAȚIU MĂDĂLINA-IOANA 191
RĂU MONICA CRINA 194
REBEDEU DANA 196
RECEA DIANA-MIHAELA 198
RICHIȚEANU GINA-EUGENIA 200
RIEDEL IBOI-MIHAELA 202
RIPEANU RENADA 204
RISTEA MIRABELA-RAMONA 205
RIȚ VIORELA -  FLORINA 207



RIZA OANA DENISA 209
RIZEA CARMEN 211
RIZEA CRISTINA GEORGIANA 214
ROCA  ADRIANA 216
RODICA  MARIANA POPESCU 218
ROGOJINARU-STAN D. FLOAREA 223
ROMAN ADINA 226
ROMAN DOINA 228
ROMAN RODICA 232
ROMOCEA ANDREA MANUELA 234
ROȘAN ANCUȚA, CARABA MARIA, MATEI ELENA 236
ROSCA IOANA DANIELA 239
ROŞCA SANDA SIMONA 241
ROȘCA VALERIA 243
ROȘU CORINA-MARIA 245
ROSU MARIA 247
ROȘU NICOLETA DENISA 249
ROȚ RUXANDRA; ȚIFREA DOINA 251
RŐTZHEIM LUCIA MARUSIA 253
RUS ALINA 255
RUS IOANA MARIA 256
RUSAN OANA-RALUCA 258
RUSNACIUC CARMEN-SANDA 260
RUSU CARMEN ANCUȚA 262
RUSU GIZELLA 264
RUSU IULIA 266
RUSU MANUELA 270
RUSU MARIANA 272
SĂBĂDUŞIU MIHAELA 276
SABĂU ADELA IOANA 277
SABĂU DELIA GABRIELA 279
SABAU LAVINIA MARINELA 281
SABĂU SIMONA ZÎNA 283
SĂCĂRIN ELENA CORNELIA 286
SACHELARU  CAMELIA   MARIA 288
SACHELARU PERSIDA 290
SACU ALINA RAMONA 292
SĂCUIU ELENA LILIANA 294
SAIZU MARINA 295
SALE LILIANA 297
SĂMAN ANGI GEORGIANA 299
SAMOILĂ DIANA CARMEN 302
SAMOILA SAVA ADINA 305
SAMSON MADALINA 306
SANDA VIOLETA-MARIANA 308
SANDOVICI LILIANA 312
SANDRA DENISA 314
SANDU ADRIANA 316
SANDU CECILIA 318



SANDU MARIANA 320
SANDU NICOLETA 324
SĂNDULACHE ANA LOREDANA 326
SÂNTIMBREAN ELENA-MARIA 328
SAPUNGI LAURA-CECILIA 331
SÂRBU LILIANA 333
SARCA-JUGARU LAVINIA 335
SARMAN DOMNICA MĂRIOARA 337
SASU OANA SIMONA 338
SATALA TEODORA GABRIELA 340
SAUCIUC ANAMARIA 342
SAVA RADUCA IONELA 343
SAVIN SABINA ANTUANELA 346
SAVU ANASTASIA 348
SAVULESCU MONICA ELENA 350
SCHMIDT LUCIA 353
SCÎNTEI EMILIA 355
SCINTEIE ELEONORA 356
SCRIPCARU MIHAELA 358
SDIC ALEXANDRA FELICIA 360
SECELEAN ALEXANDRA ELENA 362
SECUI ADINA-LORENA 363
SEFCENCO MARIA MIRELA 365
SEICEAN RODICA 366
SEMEN NICOLETA 368
SERAFIM CLAUDIA-GEORGETA 370
SERBAN MIHAELA 372
SERBAN PETRUTA 374
SERGENTU DELIA 376
SEVERIN FLORENTINA 378
SFETCU ADRIANA CRISTIANA 380
SIIA ANA - ROXANA / JOITA MIHAELA 382
SILAI ANDREEA ECATERINA 384
SIMA MARINA 386
SIMA OTILIA GEORGETA 388
SIMĂN-MITU ANDREEA-NICOLETA 390
SIMINESCU PETRONELA 392
SIMIOANA MIHAELA 394
SIMION ANA-MARIA 396
SIMION MIHAELA NICOLETA 398
SIMION VIOLETA 399
SIMIONESCU SIMONA 401
SIMON ANNAMARIA 403
SIMON ENIKO 405
SIMON MIHAELA MONICA 407
SIMULA ELENA MARIANA 408
SIRBU ADELA 410
SÎRBU SIMONA 412
SLĂVOACĂ CORNELIA 414



SMARANDA ADINA CORINA 417
SMOCOT MIHAELA 418
SOARE IONELA 421
SOCEA DANIELA 424
SOCOL VALERIU 427
SOFEI ADRIANA 429
ŞOFELEA SIMONA MIHAELA 431
ȘOFINEȚI ANA NICOLETA 433
SOFINETI NATALIA 435
ȘOIMOȘAN IOANA ANDRADA 439
SOITARIU MARILENA 441
SOLOMON CRISTINA-MIHAELA 444
SOMOIAG LUCIA 446
ȘORTAN MARIUS 448
ȘOVA ANCA 450
SOVEA RODICA 452
ȘPAIUC  MONICA 454
SPIRIDON RAMONA CRISTINA 456
SPULBER CATALIN 458
SPULBER CRISTINA 460
STAFIE GABRIELA 462
STAMATE GEORGIANA VICTORIA 464
STAN ADINA-LĂCRĂMIOARA 467
STAN ANDREA MIHAELA 469
STAN DORINA 471
STAN GABRIELA 475
STAN LAURENȚIU 477
STAN LIDIA 479
STAN ROXANA 481
STANC ANA 483
STANCIU CAMELIA 485
STANCIU ELENA-BIANCA 487
STANCIU MIHAELA 489
STANCIU SINZIANA 491
STĂNCIUC STELUȚA 493
STANCOVICI N.ADELA-OLIVIA 495
STANESCU ELENA EMANUELA 498
STĂNESCU RAMONA 500
STANI FLORENTINA-MIHAELA 502
STANICI CARMEN MARIA 504
STARPARU CORNELIA / PRICOPE ANTONETA 506
STAVARACHE ALEXANDRA-OLIVIA 508
STAVĂR-VERGEA IZABELA 509
ȘTEFAN BIANCA IONELA 511
ȘTEFAN CRISTINA 517
STEFAN GEORGIANA 519
STEFAN LETITIA 520
ŞTEFAN LIVIOARA IONELA 523
ȘTEFAN MARILENA 525



ȘTEFĂNEL  CARMEN 527
ȘTEFĂNEL LUMINIȚA 528
STEFANICA ANDREEA 531
STEFANIU STELUTA FILOFTEIA 533
STEFANOVICI-ACSĂNTE SILVANA-ELENA 535
ȘTEFURĂ ANNA 537
STEGARU ANA MARIA 539
STEREA GENOVEVA DORINA 541
STERIE VASILICA 543
ȘTIOAPA ALINA MAGDALENA 544
STIR BEATRICE MARIA 546
STOIAN ELENA 548
STOICA GABRIELA BETI 550
STOICA IONELA 553
STOICA MIHAELA 555
STOICA MIHĂIȚA 557
STOICA MIOARA-RAMONA 559
STOICA ROXANA DENISA 561
STOICHITESCU CAMELIA MONICA 563
STOLERU SIMONA 565
STROE DANIELA 567
STROE MARIA 568
STROE MARIANA 570
STROE MONICA 572
STROE NICOLETA 574
STROE SĂNDICA -RODICA 578
STROE VIOLETA DANIELA 581
STROIE MIRELA MARIANA 583
STROIE NICOLETA-ALINA 585
STROIU  AURORA 587
SUBIN VERA 589
SUCITU  MARGARETA 592
SUCIU ANDREEA OANA 594
SUCIU CLAUDIA ADELA 596
SUCIU DANA 598
SUCIU MARIA-DOINA 600
SUCIU PAULA 602
SURUGIU ALINA ELENA 603
ȘUȘNEA ALINA CAMELIA 605
ȘUTA BOLDEA DORINA PAULINA 608
SVESUNEAC MIRELA 612
SZÁSZ MONIKA-EDIT 615
SZOCS BIANCA / BOBARU ANA LILIANA 617
TABLĂ MIHAELA 619
TĂLPEANU RAMONA FELICIA 621
TĂMAȘ IULIA 623
TĂNASE ANICA-MARIA 625
TĂNASE ELENA VIOLETA 627
TĂNASE GABRIELA 629



TĂNASE MARIA LUIZA 631
TĂNASE MARIA-ESTELA 633
TĂNASE NADIA 635
TANASE VALENTINA 639
TANȚA MARIA BERNADETA 641
TAPASZTO MIHAELA 643
ȚĂRAN ALINA FLORENTINA 645
TĂRAN OVIDIU TEODOR 646
ȚĂRĂU NATALIA-FLORINA 648
TARCA DENISA ELENA 650
ȚÂRLEA IULIANA DOMNICA 652
TĂUT MIHAELA 654
TAZLAOANU FLORENTINA 655
TECUCEANU MIHAELA 657
TELEUCĂ NICOLETA 659
TEMELIE FLORENTINA- MADALINA 661
TEMPELEU CRISTINA- ANDREA / TIRLA IOANA RAMONA 663
TEODOR LIDIA 665
TEOMPA VASILE MARIN 667
TICEA DANIELA AURELIA 669
TICU ANA-MARIA 671
ȚIGAN ELENA DANIELA ; URITESCU CORNELIA 673
TIHOI ELENA SIMONA 676
ŢILIMPEA  MIHAELA 679
TILVESCU CRISTIAN 681
TINCU BEATRIX ALEXANDRA 683
TINCU CRISTINA 685
TINEI LIGIA 687
ȚÎNȚARU IONELIA EUGENIA 689
ȚINTATU-COMĂNESCU ELENA-CREMONA 691
TIRILA DORINA 693
ȚIȚ ADINA-GABRIELA 697
TIȚU  MARIA 699
TIVADAR MIRELA-LIVIA 701
TIVU MARINELA 703
TOADER CARMEN 704
TOFAN CRISTINA ELENA 706
TOKES EMILIA-EMANUELA 708
TOLNAI KINGA 710
TOMA  ALEXANDRINA  LILIANA 712
TOMA CARMEN-CRISTINA 714
TOMA IULIANA 716
TOMA LILIANA 718
TOMELE VOICHIȚA-ALINA 720
TOMICI MIHAELA CORINA 722
TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA 724
TOMUȘ MARCELA CLAUDIA 726
TORCATORU ELENA-CRISTINA 728
TRANCĂ MARIA-CRISTINA 730



TRANDAFIR IOANA - ANDREEA 732
TRANDAFIR SILVIA GEORGIANA 735
TRANECI DANIELA 737
TRAȘCĂ DANIELA 739
TRIFAN MIHAELA 741
TRIFU DANIELA 743
TRUȚA ANA-MARIA 744
TUDOR LUCIA 746
TUDOR LUMINIȚA 748
TUDOR MIHAELA 749
TUDOR MIRUNA 751
TUDORACHE MĂDĂLINA-ROXANA 754
TUDORI VASILICA 756
TUDOROIU ALEXANDRA ANAMARIA / VIEZURE ISABELLE ELENA 758
TUDOSĂ MARINA-LELIANA 760
TUDOSE GEORGETA ANCA 761
TUDOSE GEORGIANA ANA-MARIA 763
TUDUREAN GABRIELA NICOLETA 765
TUFAN NICOLETA 767
TUGUI MARIOARA DANIELA 769
TUNEA VIORICA 771
TURBATU ELENA 773
TURC FLORENTINA 775
TURC MARIUS-IONEL 777
TURCU LARISA-DRAGA 779
ȚUȚARĂ MARIA CRINUȚA 781
UDREA DANIELA MELANIA 783
UDREA DORIANA RAMONA 785
UDRESCU MIHAELA 787
UDRIȘTE ICA-EMILIA 789
ULEU MONICA-ALINA 790
ULMAN IRINA 792
UNGUR MARCELA- MARIA 794
UNGUREANU  ELENA  CARMINA 797
UNGUREANU ADINA 802
UNGUREANU IONELA 804
UNIMĂTAN ALEXANDRA-COSMINA 806
URDEA ANA-PATRICIA 808
URDES MIHAELA-MARIA 810
URICIUC CAMELIA-NICOLETA 812
URS OANA EMILIA 813
URSACHE LILIANA 816
URSACHI  SIMONA 818
URSACHI  VALENTINA 820
URSULEANU MARIA 822
URSZ CRISTINA-MARIANA 824
URUC CECILIA 826
VACEA ROXANA - GEORGIANA 827
VĂDĂSAN ADRIANA 829



VADUVA LUIZA ADELA 831
VĂDUVA VIORELIA 833
VAGIUC LACRAMIOARA 835
VALEA MARIA-MAGDALENA 837
VĂLEANU VALENTINA / IORDACHE MIHAELA 839
VANEATA PERSIDA, DICULESCU DANIELA 841
VARGA ANDREA ODETTA 843
VÂRVA LUMINIȚA-ADRIANA 845
VASILACHE CAMELIA 847
VASILACHE ELENA CLAUDIA 849
VASILACHE MIHAELA 851
VASILACHE MIHAELA 854
VASILE CLAUDIA 856
VASILE RALUCA LILIANA 860
VASILE SIMONA 863
VASILIU FLORENTINA ELENA 865
VASILOAICA  EUGENIA 866
VAȘLOBAN CLAUDIA 869
VĂSUȚI NICOLETA-PARASCHIVA 871
VATASELU DANIELA-DOMNICA 873
VĂTAVU ANA-MARIA 875
VĂTAVU RAMONA LUDMILA 877
VATUI ADRIANA 878
VECLIUC MIHAI-GABRIEL 879
VELA ANIȘOARA 880
VELIȘCU NICOLETA-VIORICA 882
VERDEȘ MARIA-IONELA 884
VERES ILDIKO 887
VERES MONICA DORINA 889
VERESCU-MARCU CARMEN 891
VERIVEȘ VASILICA-ALEXANDRA 894
VERONICA  VOICU 896
VESA ADINA 898
VESZELE GIANINA LARISA / NEGRIU GEORGIANA 900
VICAȘ DANIELA ELENA 902
VIERU MARIA 904
VILAU CAMELIA MARIA 906
VÎLCEA MARIA ADRIANA 908
VÎLCEANU ALEXANDRA 910
VILCU FLORENTINA CORINA 912
VINCZE MELINDA 914
VINT MARIA 916
VINTILA SIMONA 917
VIREGAN LAURA - ALINA 919
VÎRLAN RAMONA 921
VIȘAN  FLORINA 923
VIȘAN DENISA - GEORGIANA 925
VIȘAN IOANA - ALEXANDRA  927
VIȘAN STELIANA 929



VIŞAN TESCARU MAUSI 931
VITOREANU DANIELA- VIOLETA 933
VIZITEU OANA 935
VIZITIU ANA-MARIA 936
VLAD LENUTA 939
VLAD TEODORA LAURA 941
VLĂDAN MARIA 943
VLADESCU LUMINITA 945
VLĂDUȚĂ FLORICA 946
VLĂDUȚU CAMELIA 948
VLAICU DOROGHI PATRICIA 951
VLAICU JIPU IOANA SMARANDA 953
VLAICU OCTAVIA 954
VLAICU-HERGANE AURICA 956
VLAJA DANIELA-ALINA 958
VLASIN ANDREEA 961
VLASIN IULIA-IOANA 963
VLAȘIN MIHAELA 966
VOCHITOIU NADIA 968
VODIȚĂ CRISTINA 972
VOICA NELA 974
VOICU  EUGENIA 977
VOICU DANIELA 979
VOICU RADU IONELA AMELINA 981
VOICU VOICUȚA 983
VOINEA MARINA 985
VOINEAG MARIANA 986
VOLINTIRU OFELIA-RODICA 988
VOLOC DUMITRIȚA 990
VORNICU ALINA-TEREZA 993
VRANAU MARIA 996
VRINCEANU VALERICA 998
VUCEA ALINA 1000
VUG ADELA- ELEONORA 1002
VULPE  VERONICA 1004
VULPE TOMA CORINA MIHAELA 1007
VULPEȘ TITIANA PETRUȚA 1010
ZAHARIA ALINA 1013
ZAHARIA FLOAREA 1015
ZAHARIA FLORENTINA 1017
ZAHARIA GIGI 1019
ZAHARIA LILIANA 1021
ZAHARIA ȘTEFANIA 1022
ZAMFIR CRISTINA 1024
ZAMFIR DOINA 1026
ZAMFIR LUMINIȚA MIHAELA 1028
ZAMFIR VIOLETA 1030
ZAMFIRA FLORENTINA 1033
ZARESCU STANA 1037



ZELINSCHI EMILIA 1039
GAGU VICTORITA 1041
LUMINITA BOSINCEANU 1044
MONCEA ELENA 1046
PANA  RALUCA TATIANA 1049
PAVEL EVDOCHIA 1050
ZIDARU DENISA ISABELLA 1051
ZINVELIU MARIA SIMONA 1053
ZISSULESCU IANCULESCU ENACHE IOANA CRISTINA 1055
ZOICAN ELENA SIMONA 1058
PIRJOL MARIA 1059
GRUIA IRINA 1061
ZOȚ VIOLETA 1063
ZSIDÓ JUDIT 1065
ZUBCU ANA 1066
ZURA MONICA ELENA 1068
ZZSILBERMAN NARCISA / PESCARU VALERIA 1070
POPESCU GABRIELA MIRELA / SOCACI MIHAELA 1072
CÂRNIALĂ LOREDANA 1074
DOVINCA ELENA GEANINA 1076
FIDEL CATALIN 1079
GĂLAN NARCISA - MARIA 1081
MARAVELA JANETA SIMONA 1083
MENNING SIMONA 1086
PĂDURARU  ANGELA 1089
POLEUCĂ ELENA-STELUȚA 1091
SAVIN FLORINA IOANA 1093
SIMU IRINA  LAVINIA 1096
VÎLCU AURELIA CRINA 1098




