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Concepte 
fundamentale 

privind 
evaluarea

Tipuri de evaluare
Responsabilitatea evaluarii



Comunicarea asteptarilor

Concepte fundamentale privind evaluare
(sli.do)

https://admin.sli.do/event/wbr9wcqm/polls


Exercitii

O buna evaluare are in vedere...........................

O metoda de evaluare pe care o prefer este...........................pentru ca..................................

Cand eram evaluat la scoala trebuia sa fac fata urmatoarelor 
emotii...............................................

Daca as putea, in privinta evaluarii (nationale), as schimba..................



Relaţia curriculum-evaluare
Termenul Curriculum acoperă un concept educaţional complex, care

indică un mod specific de a proiecta şi a promova învăţarea. În gândirea

pedagogică actuală, curriculum-ul a devenit expresia unei viziuni despre

conceperea şi realizarea oricărui parcurs educativ; el se referă la

structurarea şi organizarea învăţării într-o anumită ţară, şcoală sau clasă,

pentru un anumit număr de arii curriculare sau un anumit modul.

Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat

prin Curriculumul naţional. Curriculumul naţional este ansamblul coerent

al planurilor-cadru de învăţământ, al programelor şcolare şi al manualelor

şcolare din învăţământul preuniversitar (Legea învăţământului)

Curriculumul naţional reprezintă: „ansamblul proceselor educative şi al

experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său

şcolar; ansamblul documentelor şcolare de tip reglator, în cadrul cărora se

consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de

învăţare pe care şcoala le oferă elevului.” (HG nr. 231/ 2007)



Planul-cadru de învăţământ reprezintă principalul
document oficial de tip reglator – componentă a
curriculumului naţional – şi, prin aceasta, un
instrument de bază în promovarea politicii
educaţionale la nivel naţional.
Planurile-cadru de învăţământ stabilesc, diferenţiat în
funcţie de nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate
de către elevi în şcoală şi numărul de ore alocat
fiecăreia dintre acestea.
Disciplinele sunt prezentate grupat în cele şapte arii
curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe
ale naturii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi
sport, Tehnologii, Consiliere şi orientare. Această
grupare asigură coerenţa structurală a planurilor-cadru
de învăţământ pentru toate nivelurile de şcolaritate.



Pentru învăţământul primar şi gimnazial,
planurile-cadru cuprind două componente:
- trunchi comun, ca ofertă curriculară obligatorie
pentru toţi elevii, şi
- curriculum la decizia şcolii, care cuprinde orele
alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare
proprii fiecărei unităţi de învăţământ; se asigură
astfel cadrul pentru susţinerea atât a unor
performanţe diferenţiate, cât şi a intereselor
specifice de învăţare ale elevilor.



Pentru învăţământul liceal, planurile-cadru 
cuprind următoarele componente:
- trunchi comun şi curriculum diferenţiat, ca ofertă 
curriculară obligatorie pentru fiecare filieră, profil, 
specializare, şi
- curriculum la decizia şcolii, pentru filierele 
teoretică şi vocaţională, respectiv curriculum în 
dezvoltare locală, pentru filiera tehnologică –
componente care cuprind orele alocate pentru 
dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei 
unităţi de învăţământ.



Curriculumul la decizia şcolii asigură cadrul pentru 
susţinerea atât a unor performanţe diferenţiate, cât şi a 
intereselor specifice de învăţare ale elevilor.
Curriculumul în dezvoltare locală asigură cadrul 

pentru realizarea instruirii elevilor, în parteneriat cu 
agenţi economici, conform Standardelor de pregătire 
profesională.



Programa şcolară, ca parte componentă a
curriculumului naţional, reprezintă principalul
document şcolar de tip reglator – instrument de lucru
al cadrului didactic – care stabileşte, pentru fiecare
disciplină, oferta educaţională (obiective/ competenţe
şi conţinuturi ale învăţării) propusă spre realizare în
bugetul de timp stabilit prin planul-cadru, pentru un
parcurs şcolar determinat, în conformitate cu statutul
şi locul disciplinei în planul-cadru de învăţământ.



Programele şcolare pentru învăţământul primar şi gimnazial au următoarele 
componente:
- notă de prezentare,
- obiective-cadru,
- obiective de referinţă însoţite de exemple de activităţi de învăţare,
- conţinuturi ale învăţării,
- standarde curriculare de performanţă.

Programele şcolare pentru învăţământul liceal au următoarele 
componente:
- notă de prezentare,
- competenţe generale,
- competenţe specifice şi conţinuturi ale învăţării asociate acestora,
- sugestii metodologice.

Exerciții
Formulati 3 principii privind invatarea, 3 principii privind predarea si 3 
principii privind evaluarea - echipe



• Principii privind învăţarea

o Elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite.

o Învăţarea presupune investigaţii continue, efort

şi autodisciplină.

o Învăţarea dezvoltă atitudini, capacităţi şi

contribuie la însuşirea de cunoştinţe.

o Învăţarea trebuie să pornească de la aspecte

relevante pentru dezvoltarea personală a

elevului şi pentru inserţia sa în viaţa socială.

o Învăţarea se produce prin studiu individual şi

prin activităţi de grup.



• Principii privind predarea

o Predarea trebuie să genereze şi să susţină motivaţia elevilor pentu

învăţarea continuă.

o Profesorii şi învăţătorii trebuie să creeze oportunităţi de învăţare

diverse, care să faciliteze atingerea obiectivelor propuse.

o Profesorii şi învăţătorii trebuie să descopere şi să stimuleze

aptitudinile şi interesele elevilor

o Predarea nu înseamnă numai transmitere de cunoştinţe, ci şi de

comportamente şi de atitudini.

o Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de

competenţe de la o disciplină la alta.

o Predarea trebuie să se desfăşoare în contexte care leagă

activitatea şcolară de viaţa cotidiană.



• Principii privind evaluarea

o Evaluarea este o dimensiune esenţială a procesului curricular şi

o practică efectivă în clasă.

o Evaluarea trebuie să implice folosirea unei mari varietăţi de

metode.

o Evaluarea trebuie să fie un proces reglator care informează

agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare.

o Evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi la o autoapreciere

corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor.

o Evaluarea se fundamentează pe standarde curriculare de

performanţă, orientate spre ceea ce va fi elevul la finalizarea

parcursului său şcolar şi la intrarea în viaţa socială.



Temă de reflecţie

În ce măsură a izbutit curriculum-ul naţional organizarea procesului de

învăţare în învăţământul preuniversitar astfel încât elevii, subiecţi activi ai

învăţării, să perceapă faptul că şcoala face parte cu adevărat din viaţa lor,

nu doar îi pregăteşte pentru aceasta?

Argumentați răspunsul ținând cont de pricipiile învățării, predării și

evaluării în context școlar:



Noua structură a programelor şcolare pentru clasele gimnaziale şi de

liceu este:

• nota de prezentare – care include şi prezentarea competenţelor vizate de aria curriculară din

care face parte disciplina respectivă, având rolul de a situa disciplina în ansamblul ariei şi de

a orienta cadrul didactic în abordarea integratoare;

• competenţe generale – definite la nivelul disciplinei, fie pentru întreaga durată de studiu, fie

pe niveluri de şcolaritate;

• valori şi atitudini – definite la nivelul ariei curriculare căreia îi aparţine disciplina;



• competenţe specifice – care derivă din competenţele generale ale fiecărei discipline de

studiu, pentru fiecare an de studiu;

• conţinuturi ale învăţării – selectate riguros din structura domeniilor de cunoaştere, prin

raportare la competenţele specifice;

• sugestii metodologice, cu rol orientativ pentru cadrele didactice şi pentru autorii de

manuale şcolare, definite în concordanţă cu: specificul competenţelor specifice, conţinuturile

învăţării, rezultatele cercetărilor în domeniile predării şi învăţării.

• sugestii privind probele de evaluare, definite prin raportare la caracteristicile

competenţelor specifice urmărite şi la acela al conţinuturilor învăţării prevăzute;



Competenţele reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi

deprinderi dobândite prin învăţare, pe baza lor se pot identifica şi

rezolva, în contexte diverse, probleme caracteristice unui anumit

domeniu (Cucoş, 2002). Acţiunea competentă a individului într-o

situaţie dată înseamnă capacitatea de a mobiliza resurse mentale

adecvate (cunoştinţe, deprinderi, scheme de acţiune etc.), de a face

transferuri de la alte situaţii similare sau relevante şi de a pune „în act”

toate aceste resurse selectate la locul şi la timpul potrivit, în cadrul unui

exerciţiu permanent de adaptare.



Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învăţământului

preuniversitar. Ele au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul

didactic către achiziţiile finale ale elevului.

Componenta fundamentală a programei este cea referitoare la competenţe specifice şi conţinuturi.

Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar.

Ele sunt derivate din competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. Competenţelor

specifice li se asociază prin programă unităţi de conţinut.

Aplicație – Analizarea competențelor cheie și a competențelor generale și specifice din programa.

Formularea unor puncte de vedere argumentate privind capacitatea sistemului de invatamant

romanesc de atingerea a acestora.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN


Principiile fundamentale ale evaluării

Cel mai important aspect al evaluării este înţelegerea modului în care principiile

fundamentale ale evaluării pot fi folosite pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare şi

eficienţa profesorului.



Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele

obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu

obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei

judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.

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

de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul

performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de

predare-învăţare



Există diferite înţelesuri acordate termenului de evaluare:

· în sens larg, evaluarea vizează totalitatea proceselor şi produselor care

măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare.

· în sens restrâns evaluarea face parte din învăţământ şi este în raport direct sau

indirect cu progresul calitativ şi cantitativ al învăţării.

Profesorul Ioan Cerghit (2002) afirma că evaluarea şcolară are valoarea unei

interogaţii cu privire la:

1. Ce se evaluează?- obiectul evaluării.

2. De ce se evaluază?- semnificaţia evaluării.

3. Ce paşi trebuie făcuţi?- operaţiile evaluării.

4. În raport de ce se evaluază?- criteriile evaluării.

5. Când se evaluează?- momentul evaluării.

6 Cum se evaluază?-metode, tehnici, instrumente.

7. Cine evaluează?- momentul evaluării



• Evaluarea se bazează pe două procese distincte care sunt dependente între ele - Este

important să se înţeleagă diferenţa între:

o măsurare, ca proces în care rezultă descrieri calificative/calificative a ceea ce s-a

măsurat sau note şi

o interpretarea acestor descrieri/ note.

Este esenţial pentru un profesor nu numai să poată măsura ci şi să înţeleagă şi să interpreteze

rezultatele unor măsurători făcute de el sau de alţii. Asemenea elevilor, profesorii au nevoie

de abilităţi de analiză a informaţiei (evidenţelor) pentru a interpreta informaţiile în mod eficient

şi a face judecăţi prin raportarea termeni de referinţă.



Testele de evaluare pot fi clasificate după mai multe criterii:

• în funcţie de ceea ce se testează testele pot fi:

o de cunoştinţe –sunt vizate cunoştinţe bazate pe conţinuturi deja parcurse;

o de capacităţi;- sunt vizate aptitudini generale ale elevului independente de anumite

conţinuturi;

• în funcţie de modul în care se apreciază rezultatele elevilor testele sunt:

o criteriale- aprecierea rezultatelor învăţării elevului se face în raport cu criterii de performanţă

stabilite anterior;

o normative – aprecierea rezultatelor învăţării elevului se face în raport cu ale unui grup de

referinţă.



• În funcţie de scopul evaluării testele pot fi:

o formative – cu scopul de urmărire periodică a progresului şcolar;

o sumative – au ca principal scop notarea elevilor şi se aplică la încheierea unei

etape de învăţare.

• În funcţie de volumul de evaluare:

o punctuale – se evaluează un aspect izolat al conţinutului învăţării;

o integrative- măsoară mai multe cunoştinţe şi abilităţi.



• În funcţie de momentul aplicării testului în raport cu procesul instructiv vizat în evaluare:

o teste iniţiale – nivelul performanţelor este evaluat înainte de începerea procesului de

instrucţie (din această categorie fac parte testele de plasament);

o teste finale - nivelul performanţelor este evaluat la încheierea procesului de instrucţie.

De exemplu în cazul examinărilor publice la nivel naţional rolul primordial îl joacă testele scrise.

Pe lângă acestea, sunt situaţii în care pentru competiţie, selecţie sau pentru certificare se

folosesc teste de performanţă.



TIPOLOGIA ITEMILOR

Conform DEX, itemul reprezintă un element constitutiv al unui test,
chestionar etc. cu o notă specifică în cadrul unei problematici, referindu-se la
un fragment strict determinat şi unic al acesteia.

În practica pedagogică, itemii sunt componente ale instrumentelor de
evaluare, proiectate în concordanță cu scopul evaluării şi cu competențele ce
urmează a fi formate și dezvoltate în procesul complex de predare – învățare
– evaluare.



,,item = sarcină de lucru + formatul acesteia + răspunsul aşteptat”.

Itemul poate fi administrat izolat sau în strânsă corelație cu alți itemi de același tip sau de tipologii
diferite, într-un test docimologic, care este însoțit de baremul de evaluare şi de notare, ce prevede
un anumit punctaj pentru rezolvarea corectă a fiecărui item.

Proiectarea corectă a itemilor presupune corectitudine științifică, respectarea normelor
limbii literare, respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie și adecvarea
vocabularului la particularitățile cognitive ale candidaților.

De asemenea, itemul trebuie să conțină informațiile necesare și suficiente pentru
rezolvare, înlăturând-se informațiile suplimentare, lipsite de relevanță pentru
competențele de evaluat vizate.



TIPOLOGIA ITMILOR
Obiectivitatea în evaluare și în notare reprezintă măsura cu care mai mulți evaluatori
independenți interpretează în același mod baremul de evaluare și de notare.
După criteriul obiectivității în evaluare și în notare, itemii pot fi:

Itemi obiectivi
cu alegere duală
cu alegere multiplă
de tip pereche sau de asociere

Itemi semiobiectivi
de completare
cu răspuns scurt
de tip întrebare structurată

Itemi subiectivi
de tip rezolvare de probleme
de tip eseu



Itemii obiectivi pot fi utilizați pentru testarea formării/dezvoltării unui număr

mare de competențe specifice într-un interval de timp relativ scurt, asigurând

un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor învățării.

Acești itemi permit măsurarea exactă a rezultatelor şi sunt utilizaţi mai ales în

testele standardizate.

Obiectivitatea acestor itemi are în vedere obiectivitatea construcției itemului

(cerința este explicită și structurată) și obiectivitatea evaluării și a notării

(evaluatori diferiți acordă același punctaj pentru același răspuns al itemului).



Avantaje Limite

– sunt relativ ușor de construit și de

evaluat

– în general, măsoară competențe

asociate nivelurilor cognitive

inferioare

– asigură o obiectivitate ridicată în

evaluarea rezultatelor

– încurajează învăţarea bazată pe

recunoaştere

– punctajul se acordă în funcție de

marcarea răspunsului corect – pentru unii itemi obiectivi,

probabilitatea de „ghicire” a

răspunsului este semnificativă

– permit feedback rapid

– permit evaluarea unui volum mare

de rezultate ale învățării în timp scurt



În general, itemii cu alegere duală evaluează, în special, comportamente

corespunzătoare nivelurilor taxonomice inferioare (cunoaşterea şi înţelegerea) și pot

fi utilizaţi în evaluare la majoritatea disciplinelor de studiu.

Utilizarea itemilor cu alegere duală poate fi adecvată când se dorește să se evalueze:

– competențe de identificare/recunoaștere a unor informații punctuale, date factuale,

termeni, definiții, legi, principii, formule;

– competențe de identificare a unor relații de tip cauză-efect, a succesiunii logice sau

cronologice a unor evenimente.



Itemii cu alegere duală se elaborează sub forma unor enunţuri pentru care

candidatul trebuie să stabilească valoarea de adevăr. Un item cu alegere

duală este alcătuit dintr-o instrucţiune pentru cel examinat, un enunţ și două

variante de răspuns: da – nu; adevărat – fals etc.

Răspunsurile corecte pot fi marcate cu ajutorul unor iniţiale, de exemplu A –

F, dacă răspunsul este considerat adevărat, respectiv fals sau Corect –

Incorect, DA – NU, răspunsurile fiind plasate în faţa fiecărui enunţ sau după

acesta.



Avantaje Limite

– precizia şi simplitatea sarcinii de rezolvat cresc

fidelitatea şi obiectivitatea acestui tip de itemi

– nu permit utilizarea informațiilor în scop

diagnostic, simpla alegere a valorii de adevăr

a unui enunț nu oferă informații evaluatorului

cu privire la raţiunile pentru care examinatul a

ales una sau alta dintre cele două variante

– permit evaluarea unui număr relativ mare de

competențe și pot acoperi conţinuturi extinse

într-un timp scurt, dat fiind faptul că răspunsurile

sunt anterior formulate, iar examinatul indică

numai valoarea de adevăr a acestora – în comparație cu celelalte tipuri de itemi, se

poate aprecia că utilizarea acestora permite

50% posibilitatea ca elevul să ghicească

răspunsul corect

– favorizează evaluarea unor comportamente

asociate unor nivele taxonomice diferite chiar

dacă evaluează comportamente

corespunzătoare nivelelor taxonomice inferioare

– proiectarea lor este relativ simplă, iar

rezultatele sunt uşor de cuantificat



Reguli de proiectare a itemilor cu alegere duală

• Enunțurile se vor formula clar și precis, evitându-se formulările lungi și

inexacte care nu permit orientarea elevului testat către răspunsul corect.

• Dacă se solicită aprecierea cu „adevărat” sau „fals”, atunci se vor evita

enunțurile foarte generale.

• Numărul enunțurilor adevărate și false trebuie să fie echilibrat.

• Lungimea răspunsurilor adevărate și a celor false trebuie să fie aproximativ

aceeași, pentru a nu-i induce elevului testat o posibilă intenție de a ghici

răspunsul corect, speculând că enunțul mai elaborat este adevărat.



Itemii cu alegere multiplă solicită subiectului evaluat alegerea răspunsului corect

dintr-un număr de răspunsuri propuse, din care unul este corect.

Caracteristici ale itemilor cu alegere multiplă

Itemii cu alegere multiplă sunt alcătuiți din două elemente: premisa, reprezentând

partea introductivă a itemului în care este formulată și cerința și un număr de

variante, răspunsuri posibile, dintre care unul este corect, iar restul sunt numiți

distractori.

Distractorii sunt răspunsuri plauzibile, independente. De obicei, distractorii sunt

constituiți pe baza unor greșeli tipice ale examinaților, acest fapt sprijinind

utilizarea răspunsurilor în scop diagnostic.



Avantaje Limite

– sunt adecvați pentru evaluarea oricărui

nivel al abilităților, de la recunoașterea

unor informații factuale, identificarea

unor concepte, fenomene, până la

aplicarea unor algoritmi de calcul,

analiza unor situații noi, evaluarea unor

contexte noi sau familiare

– nu sunt adecvați evaluării capacității de

exprimare în scris sau a discursului pe o temă

dată, de argumentare a unui punct de vedere

sau a unei idei

– permit flexibilitate în abordarea 

conținuturilor
– necesită un timp relativ lung de proiectare

– premisa poate fi un material-stimul narativ,

grafic, cartografic etc.

– dacă sunt exclusiv utilizați în testele de

evaluare, se înregistrează, în timp, efecte

negative asupra procesului de învățare

– rezultatele pot fi înregistrate electronic – rezultatele pot fi influențate de ghicirea

răspunsului corect, chiar dacă într-o măsură

mai mică decât în cazul itemilor cu alegere

duală
– facilitează evaluarea rapidă.



Reguli de proiectare a itemilor cu alegere multiplă

Premisa itemului:

– trebuie să fie adecvată competenței de evaluat;

– trebuie să conțină un singur verb care să orienteze sarcina și să determine alegerea răspunsului

corect;

– va include cât mai mult din conținutul de evaluat, evitându-se în același timp propoziții prea lungi;

– se recomandă evitarea folosirii negației în formularea premisei. În cazul în care este necesară, se

recomandă accentuarea acesteia fie prin subliniere, fie prin bolduire.

– se recomandă utilizarea mai multor distractori (itemii ar trebui să aibă minimum patru sau cinci

variante de răspuns date: un răspuns corect și trei, respectiv, patru distractori).



Caracteristici ale itemilor semiobiectivi:

• favorizarea evaluării mai multor rezultate ale învăţării: cunoaşterea/ recunoașterea de 

concepte, de reguli, de metode şi procedee de acţiune, redarea/interpretarea informațiilor 

furnizate de diverse materiale-suport (desene, hărţi, diagrame etc.), utilizarea simbolurilor 

matematice, rezolvarea unor probleme prin utilizarea informațiilor identificate/deduse pe 

baza materialului-suport etc.;

• posibilitatea măsurării originalității/capacității de inovare pentru rezolvarea unor situații-

problemă noi;

• proiectarea și evaluarea/notarea sunt relativ ușor de realizat, dar implică elaborarea unei 

scheme de evaluare și de notare clare, care să reducă posibilitatea de interpretare și 

subiectivismul;

• acceptarea mai multor variante corecte de răspuns, dacă acestea sunt precizate în schema 

de notare. ITEMII SEMIOBIECTIVI

itemii de completare;

itemii cu răspuns scurt;

itemii de tip întrebare structurată.



Prin denumirea lor, itemii subiectivi, ca itemi situați la polul opus celor obiectivi, pot indica

existența unui grad relativ ridicat de subiectivism în evaluarea și în notarea răspunsurilor.

dar

Prin proiectarea corectă a itemului se poate evita subiectivismul evaluatorilor, întrucât modul de

rezolvare a acestui tip de itemi diferă de la un candidat la altul. Înțelegerea baremului de evaluare

și de notare și evaluarea acestor itemi în concordanță cu cele stipulate în barem asigură

diminuarea subiectivității.

Dintre caracteristicile itemilor subiectivi, amintim:

• evaluează competențe care presupun rezultate complexe ale învățării, precum analiza, sinteza, 

argumentarea etc.;

• implică o varietate de răspunsuri corecte posibile;

• presupun timp relativ mare de rezolvare (din această cauză testul nu poate conține un număr 

mare de itemi de acest tip);

• încurajează originalitatea demersului și a exprimării;

• presupun o perioadă de timp pentru evaluarea răspunsului mai mare decât în cazul altor tipuri 

de itemi.

• PG 63 - CPEEN



• Scopul principal al evaluării este de a ajuta elevii să înveţe. Atunci când elevii sunt evaluaţi bine şi

primesc feedback-ul cu privire la performanţele lor, atât elevii cât şi profesorul ştiu care sunt

performanţele elevilor şi pot diminua punctele slabe identificate în procesul de predare învăţare.

Obiectivele de evaluare sunt obiective operaţionale care permit o măsurare educaţională a

comportamentului observabil al celui evaluat, aflat în situaţia de evaluare sau de examinare, bazată pe

folosirea unui instrument de evaluare.

Obiectivele de evaluare trebuie astfel formulate încât:

* să identifice, comportamentul pe care elevul trebuie să-l demonstreze. Pentru definirea

comportamentelor observabile se folosesc verbe.

* să identifice condiţiile în care comportamentul poate deveni vizibil, măsurabil;

* să precizeze nivelul de performanţă, prin enunţarea de standarde şi criterii de reuşită.



Pentru definirea comportamentelor observabile se folosesc verbe. În tabelul următor pornind de la

taxonomia lui Bloom - pg 21 curs

Exemple de situaţii în care elevul îşi dovedeşte rezultatele învăţării pe diferite niveluri cognitive:

1. Elevul va preciza din memorie cele patru grupe de alimente, fără greşeală (Cunoaştere).

2. Elevului i se solicită să explice un fenomen pe baza unor legi fizice şi efectuează sarcina fără

greşeală (Înţelegere).

3. Folosind un algoritm învăţat elevul rezolvă în mod correct o problemă de matematică nestudiată

la clasă (Aplicare).

Evaluarea Formativa – pg 38 – curs



4. Ascultând la televizor o dezbatere politică elevul va fi capabil să identifice aspectele care atacă

în mod personal un oponent politic şi nu programul politic al acelui oponent (Analiză).

5. Elevul, citind parţial o nuvelă căreia nu îi cunoaşte deznodământul, este capabil să scrie un

deznodământ plauzibil. (Sinteză).

6. Având dată descrierea sistemului economic al unei ţări, elevul va aduce argumente bazate pe

principii ale socialismului pentru susţinerea/ dezaprobarea sistemului respectiv (Evaluare).

Criteriile de reuşită pot fi:

▪ Cantitative, exprimate prin cifre sau procente;

▪ Calitative, exprimate prin cuvinte de tipul: „în ordine cronologică”, „enumerând ideile

principale”, „ concis” etc.

Obiectivele, asemeni competenţelor de evaluare, au caracter derivat în raport cu obiectivele/

competenţele curriculumului şcolar, în vigoare.



Metodelor complementare de evaluare

• Observarea sistematică a comportamentului elevilor – metodă de evaluare care furnizează o serie

de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi. Pentru înregistrarea informaţiilor se pot folosi

următoarele tipuri de instrumente prin care pot fi evaluate atât procese cât şi produse realizate de

elevi:

o fişă de verificare

o scală de clasificare;

o fişă de evaluare calitativă.



Referatul ca instrument de evaluare 
complementară:

• oferă:

o indicii referitoare la motivaţia pe care o are elevul pentru o disciplină; sau alta din curriculum-ul şcolar;

o posibilitatea elevului de a demonstra varietatea şi profunzimea cunoştinţelor pe care le posedă pe o

anumită temă;

o elevului posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele diverselor discipline şcolare şi de

a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare a unor teme;

o elevului ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative şi, implicit de a-şi proiecta

subiectivitatea în tratarea unor teme;



o are o pronunţată dimensiune formativă deoarece îl familiarizează pe elev:

▪ cu tehnici de investigare,

▪ să realizeze:

• analize,

• comparaţii,

• generalizări,

• să utilizeze diverse tipuri de raţionamente,

• să tragă concluzii în urma desfăşurării unui demers cognitiv etc.

o generează o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev.

Referatul prezintă următoarele dezavantaje: ?



• Investigaţia reprezintă o metodă de evaluare prin care elevul are posibilitatea de a aplica în mod creativ

cunoştinţele şi de a explora situaţii noi sau forme puţin asemănătoare în raport cu experienţa anterioară.

De obicei pentru investigaţie este necesar un interval de timp mai mare de o oră. În evaluarea

investigaţiei profesorul poate avea în vedere atât procesul cât şi produsul. Principalele caracteristici ale

investigaţiei sunt următoarele:

o se poate derula individual sau în echipă;

o are un caracter sumativ;

o are caracter formativ;

o are caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru metodologia

informării şi a cercetării.



Este recomandabil ca evaluarea investigaţiei să fie făcută holistic ţinându-se cont de

următoarele criterii:

• strategia de rezolvare a temei;

• modul de aplicare a cunoştinţelor necesare în realizarea investigaţiei;

• calitatea prelucrării datelor obţinute;

• modul de prezentare şi argumentare a rezultatelor obţinute în desfăşurarea investigaţiei;

• atitudinea elevilor pe perioada desfăşurării investigaţiei.



• Proiectul reprezintă o metodă de evaluare complexă care furnizează informaţii în legătură

cu competenţele elevului şi cu progresele făcute într-o anumită perioadă de timp. Tema

proiectului poate fi selectată de elev/elevi sau poate fi stabilită de profesor. În cazul folosirii

acestei metode trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

• elevul/echipa de elevi trebuie să fie interesat/interesată de subiectul proiectului;

• elevul/echipa de elevi trebuie să cunoască sursele de informare şi resursele materiale;

• elevul/echipa de elevi trebuie să ştie că poate primi sprijin de la profesor sau de la părinţi;

• elevul/echipa de elevi trebuie să aibă la dispoziţie timpul necesar realizării proiectului;

• profesorul trebuie să stabilească împreună cu elevul/echipa de elevi:



• ce se evaluează (proces, produs sau ambele);

• când se evaluează (pe parcurs sau numai la sfârşit);

• cine furnizează resursele (profesorul sau elevii);

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



În funcţie de tema şi/sau tipul de proiect, Informaţiile care se pot obţine 
folosind  această metodă de evaluare sunt variate şi referitoare la:

▪ motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul abordat în proiect;

▪ capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile

de tratare a temei;

▪ capacitatea elevului de a proiecta şi realiza o investigaţie;

▪ modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca

urmare a utilizării diverselor metode de investigare;

▪ calitatea produsului obţinut prin finalizarea proiectului.



• Portofoliul este un dosar care cuprinde un ansamblu de documente prezentate într-o

manieră structurată:

• elaborate de către elev: probleme, eseuri, proiecte, referate, contribuţii la proiecte,

lucrări de control.

• pe care le-a selecţionat elevul în funcţie de utilitatea lor în învăţare: fişe de

autoevaluare, scheme, sinteze.



Dacă portofoliul este folosit pentru evaluarea a rezultatelor învăţării, produsele elevului sunt

probe ale achiziţiilor acestuia. Portofoliul oferă o imagine asupra evoluţiei în timp a elevului

şi evidenţiază o paletă largă de abilităţi ale acestuia. Există însă şi dezavantaje ale folosirii

portofoliului care constau în faptul că:

▪ este o metodă de evaluare subiectivă

▪ este o metodă de evaluare consumatoare de timp.

Utilitatea portofoliului creşte dacă este folosit atât ca metodă de învăţare cât şi ca metodă de

evaluare.



Autoevaluarea este o metodă de evaluare care derivă din necesitatea de autocunoaştere a

elevului. Pentru ca elevul să îşi dezvolte abilităţi de autoevaluare, profesorul trebuie să

prezinte elevului, anterior unei evaluări, care sunt obiectivele evaluării respective şi criteriile

după care se va face evaluarea. Pentru ca elevii să se autoevalueze sunt necesare grile de

evaluare concepute în mod special pentru a aceasta. Autoevaluarea este un mijloc important

pentru realizarea reglării instruirii, a ameliorării acesteia.



Temă de reflecţie

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări argumentând

răspunsurile:

Ce metode de evaluare, dintre cele menţionate anterior, ai folosit? Pentru ce

obiective/ scopuri?



Evaluare de plasament

 

Evaluare de plasament 

(determină performanţele de intrare) 

Probleme puse referitor la pregătire 
(au elevii abilităţile necesare pentru noi achiziţii?) 

Probleme puse referitor la plasament 
(au atins deja elevii  rezultatele vizate în demersul instructiv?) 

already achieved the intended outcomes?) 

Furnizează elevilor experienţele  

de învăţare necesare 

Continuă cu procesul instructiv 

planificat 

Treci la un nivel superior de 

instrucţie 

 Nu    Da                       Nu                                              Da         



 

Furnizează feedback pentru întărirea 

învăţării 

 

Evaluare formativă 

(pentru a urmări procesul de 

învăţare) 

Realizările elevilor sunt cele prezăzute ca rezultate ale 

învăţării? 

Furnizează remediere pentru grup sau 

individuală 

Evaluare de diagnostic 

(pentru identificarea persistenţei 

dificultăţilor) 

 

Continuă conform planificării 

                                   Nu                                   Da 



 
Evaluare sumativă 

(pentru determinarea 

performanţelor la final) 

Au obţinut elevii rezultatele vizate ale învăţării? 

Furnizează experienţe de învăţare 

suplimentare 

Acordă note 

Evaluează eficienţa învăţării 

                             Nu                                                       Da 


