
 
 

 
 

MODULUL 2 

EVALUAREA REZULTATELOR  ÎN CONTEXTUL AMELIORĂRII SI DEZVOLTĂRII 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

MOTTO: Nu se poate măsura orice  şi nu orice poate fi măsurat contează” 

(mesaj postat pe peretele biroului lu A. Einstein) 

 

1.1 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. 

Referitor la curriculum trebuie avute în vedere mai multe categorii: 

 Curriculum central sau educaţia generală ("core curriculum"), care desemnează acea 

realitate care oferă o bază de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente, obligatorii pentru toţi 

cursanţii, pe parcursul primelor stadii ale şcolarităţii. În cadrul acesteia, nu este vizată 

specializarea în raport cu un domeniu particular de activitate. Educaţia generală reprezintă 

fundamentul pe care aptitudinile speciale pot fi dezvoltate. În documentele OECD referitoare 

la “core curriculum” din 1989 se menţionează că trăsăturile esenţiale ale acestei categorii de 

curriculum sunt următoarele: 

o acoperă o porţiune însemnată din curriculum-ul total; 

o cuprinde specificări de conţinut, de obicei în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi 

valori; 

o se aplică tuturor şcolilor dintr-un sistem dat; 

o i se asociază mijloace de evaluare a rezultatelor obţinute. 

 Curriculum-ul specializat pe categorii de cunoştinţe şi aptitudini (literatură, ştiinţă, 

muzică,arte plastice şi dramatice, sporturi etc.) este focalizat pe îmbogăţirea şi aprofundarea 
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competenţelor, pe exersarea abilităţilor înalte, pe formarea comportamentelor specifice 

determinării performanţelor în domenii particulare. 

 Curriculum-ul ascuns sau subliminal  este o experienţă de învăţare care derivă din mediul 

psiho-social şi cultural al clasei/şcolii/universităţii (climatul din instituţiile care furnizează 

educaţie/ cultura lor educaţională, personalitatea profesorilor, relaţiile interpersonale, 

sistemul de valori îşi pun amprenta asupra celor care învaţă). 

 Curriculum-ul informal derivă din ocaziile de învăţare oferite de societăţi şi agenţii 

educaţionale, mass media, muzee, instituţii culturale, religioase, organizaţii ale comunităţilor 

locale, familie.  

Curriculum, ca experienţă de învăţare, conform Goodlad, Klein şi Tye (1979) presupune: 

 curriculum-ul planificat - căruia i se asociază, de regulă, o "programă"  

 materialele instrucţionale utilizabile de către educatori şi educabili pentru realizarea 

acestui plan;  

 activităţile de "predare" iniţiate şi desfăşurate la nivelul clasei de către educatori; 

 experienţa concretă de învăţare a educabilului; 

 rezultatele aplicării curriculumului sau gradul de realizare a obiectivelor curriculare de 

către educabili. 

În procesul educativ apar adesea neconcordanţe între fazele mai sus menţionate. Cele mai 

frecvente neconcordanţe/ dezarmonizări se manifestă între activităţile de „predare” desfăşurate 

la nivelul clasei şi  materialele instrucţionale folosite, sau între activităţile de „predare” şi 

experienţa concretă de învăţare a educabilului. 

Aceste neconcordanţe au un efect negativ asupra calităţii actului educaţional. Pentru reducerea  

lor trebuie realizată armonizarea între conţinut şi metodă şi în acest context, evaluarea este 

pusă în faţa unei duble sarcini:  

 să certifice şi să exercite influenţe asupra procesului de predare/învăţare (prin examenele 

terminale); 

 să înregistreze progresele în învăţare sau să evidenţieze disfuncţiile, identificând nu doar 

ceea ce elevul nu a înţeles, ci şi sursa acestei erori. 



 
 

 
 

Ralph Tyler  prezintă în lucrarea „Basic Principles of Curriculum and Instruction” (1949), o 

structură simplă de furnizare şi evaluare a instrucţiei (planificarea curriculum-ului) în care trebuie 

avute în vedere următoarele: 

 Ce scopuri educative ar trebui să încerce să atingă şcoala? (Definirea obiectivelor 

corespunzătoare de învăţare); 

 Cum pot fi selectate experienţele de învăţare, pentru atingerea acestor obiective? 

(Introducerea experienţelor utile de învăţare); 

 Cum pot fi organizate experienţele de învăţare pentru ca instrucţia să fie eficientă. 

(Organizarea experienţelor pentru a maximiza efectul lor); 

 Cum poate fi evaluată eficienţa experienţelor de învăţare? (Evaluarea procesului şi 

revizuirea aspectelor ineficiente). 

Planificarea curriculum-ului  câştigă în calitate prin luarea în consideraţie a evaluării încă din 

primele etape ale procesului, prin specificarea evaluării la punctele de inflexiune dintre diferitele 

componente, prin planificarea furnizării frecvente de feed-back elevilor. 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare argumentând răspunsul: 

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?  

Principiile care stau la baza elaborării Curriculum-ului naţional, (”Curriculum Naţional pentru 

învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă” ,1998) sunt: 

 Principii privind curriculum-ul ca întreg 

o Curriculum-ul trebuie să reflecte idealul educaţional al şcolii româneşti aşa cum este  

acesta definit în Legea educaţiei naţionale. 

o Curriculum-ul trebuie să respecte caracteristicile de vârstă ale elevului, corelate cu 

principiile de psihologie a învăţării. 

o Curriculum-ul trebuie să reflecte dinamica valorilor socio-culturale specifice unei 

societăţi deschise şi democratice. 

o Curriculum-ul trebuie să stimuleze dezvoltarea unei gândiri critice şi creative. 



 
 

 
 

o Curriculum-ul trebuie să-i ajute pe elevi să-şi descopere disponibilităţile, şi să le 

valorifice la maximum în folosul lor şi al societăţii. 

 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. 

Din cele prezentate reiese că evaluarea este una dintre componentele curriculum-ului, şi trebuie 

abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile de predare-

învăţare, mijloacele de învăţământ şi timpul şcolar.  

Orice modificare la nivelul uneia dintre componentele curriculumului, va genera în mod logic, 

trasformări, ajustări la nivelul celorlalte elemente. Un cadru didactic nu poate selecta conţinuturi 

care să nu se afle în corespondenţă cu finalităţile educaţionale, după cum nu poate utiliza 

strategii didactice inadecvate naturii conţinuturilor, ori nu poate evalua conţinuturi nevehiculate în 

timpul demersului didactic.  

În lucrarea „Standardele profesionale pentru profesia didactică”, publicată în anul 2002, sunt 

descrise categoriile comportamentale ale unui profesor competent. Referitor la comportamentul  

„Aprecierea şi evaluarea comportamentului elevilor” se precizează că se bazează pe următoarea 

familie de competenţe specifice: 

 Selectarea instrumentelor de evaluare adecvate; 

 Proiectarea şi realizarea unor instrumente de evaluare; 

 Colectarea şi prelucarea informaţiilor obţinute prin aplicarea instrumentelor de 

evaluare; 

 Diagnoza abilităţilor sau a dificultăţilor elevilor în activitatea de învăţare; 

 Sinteza şi interpretarea informaţiilor despre aceste abilităţi sau dificultăţi; 

 Implicarea elevilor în autoevaluare; 

 Diagnoza caracteristicilor afective ale elevilor; 

 Stabilirea nevoilor reale de instruire ale elevilor. 

Prezentul curs de formare urmăreşte dezvoltarea unora dintre aceste competenţe specifice. 

 

1.2 Obiective, standarde educaţionale, standarde de performanţă pentru elevi 

Pentru asigurarea coerenţei în elaborarea produselor curriculare (planuri cadru, programe 

şcolare, manuale alternative) au fost enunţate în 1998 mai multe criterii: 



 
 

 
 

 Centrarea curriculum-ului pe obiective care urmăresc formarea de capacităţi, 

competenţe şi atitudini. 

 Statuarea explicită a unei paradigme didactice relevante la nivelul fiecărei discipline. 

 Asigurarea unui nivel mediu de generalitate şi de complexitate a obiectivelor curriculare 

(obiective cadru şi obiective de referinţă) şi a standardelor curriculare de 

performanţă. 

 Propunerea unor variante de activităţi de învăţare centrate pe elev, care să asigure 

atingerea obiectivelor şi a standardelor propuse. 

 Selectarea unor conţinuturi semnificative din perspectivă psiho-pedagogică. 

Oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar determinat este descrisă 

de principalul instrument didactic din curriculum-ul naţional, programa şcolară.  În cadrul de 

referinţă al curriculum-ului naţional din 1998 s-a stabilit următorul conţinut al programei şcolare: 

 modelul didactic al disciplinei; 

 obiectivele cadru; 

 obiectivele de referinţă; 

 exemple de activităţi de învăţare; 

 conţinuturile învăţării; 

 standardele curriculare de performanţă. 

În documentul menţionat anterior sunt oferite şi definiţii ale componentelor programei şcolare, 

după cum urmează: 

 Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Ele se 

referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul 

mai multor ani de studiu. 

 Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresul în 

achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an de studiu la altul. 

 Standardele curriculare de performanţă sunt standarde naţionale, absolut necesare în 

condiţiile introducererii unei oferte educaţionale diversificate, concretizate în elaborarea unui 

nou plan de învăţământ, a unor programe şcolare cadru şi a manualelor alternative. Ele 



 
 

 
 

reprezintă, pentru toţi elevii, un sistem de referinţă comun şi echivalent, vizând sfârşitul unei 

trepte de şcolaritate. Standardele curriculare de performanţă sunt criterii de evaluare a 

calităţii procesului de învăţare. Ele reprezintă enunţuri sintetice, în măsură să indice gradul în 

care sunt atinse obiectivele curriculare de către elevi. În termeni concreţi, standardele 

constituie specificări de performanţă vizând cunoştintele, competenţele şi comportamentele 

stabilite prin curriculum. 

Standardele curriculare de performanţă asigură conexiunea între curriculum şi evaluare. Pe 

baza lor vor fi elaborate nivelurile de performanţă, precum şi itemii necesari probelor de 

evaluare. 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare argumentând răspunsul: 

Obiectivele, ca bază a curriculum-ului, au facilitat în mod vizibil şi realist  proiectarea şi 
realizarea demersului educaţional, reliefînd nişte comportamente concrete? 

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. 

Un curriculum centrat pe competenţe răspunde mai bine cerinţelor vieţii sociale şi profesionale, 

ale pieţei muncii, centrând demersul didactic pe achiziţiile concrete ale elevului. 

Din perspectiva predării, în cazul unui curriculum bazat pe competenţe, profesorul devine 

organizator al unor experienţe de învăţare relevante pentru elevi şi poate spori această 

relevanţă prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactice. Problematizarea, 

lucrul pe proiecte, negocierea devin puncte de reper ale predării. Această structură curriculară 

devine mai accesibilă pentru profesori, permiţând identificarea rapidă a unor modalităţi didactice 

concrete de transpunere a programei în practica şcolară. 

Învăţarea devine un proces clar orientat care sporeşte motivaţia pentru acţiune. Competenţele 

angajează achiziţiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea concretă de „a face” anumite lucruri 

ca urmare a formării competenţei creşte motivaţia pentru învăţare. Acest model de proiectare 

curriculară asigură o orientare mult mai directă spre evaluare. Astfel legătura dintre curriculum şi 

evaluare devine mai transparentă şi mai eficientă. Evaluarea devine explicit formativă şi se 

poate face în situaţii reale. Nivelul competenţei este uşor de evaluat prin stabilirea unor seturi de 

criterii/ indicatori de performanţă. Se trece astfel de la asigurarea egalităţii şanselor de acces şi 

de tratament pedagogic, la egalitatea de cerinţe. 

Acest model permite o evaluare a sistemului educaţional şi a fiecărei şcoli în parte de către 

agenţii educaţionali implicaţi: părinţi, autorităţi locale, sponsori etc. De asemenea  se poate face 



 
 

 
 

mult mai uşor o evaluare periodică a randamentului fiecărei unităţi şcolare în parte, lucru foarte 

important în perspectiva descentralizării resurselor de finanţare. 

Centrarea curriculum-ului pe rezultatele învăţării (descrise sub formă de competenţe), la nivelul 

tuturor etapelor de şcolarizare presupune regândirea evaluării în sensul armonizării sale cu 

predarea şi învăţarea. Măsurile necesare în acest sens vizează: 

 stabilirea unor standarde de evaluare/performanţă derivate din curriculum, pe 

niveluri, pentru toate clasele şi toate disciplinele; 

 proiectarea unor metodologii de evaluare a competenţelor vizate de 

curriculum-ul naţional, de către echipe mixte de specialişti în domeniul 

curriculum-ului şi al evaluării; 

 utilizarea analizei rezultatelor la testările naţionale şi internaţionale (PIRLS, 

TIMSS, PISA), precum şi a rapoartelor de evaluare a şcolilor elaborate de 

ARACIP, pentru stabilirea unor strategii de intervenţie la nivelul formării 

iniţiale şi continue a cadrelor didactice şi pentru reglarea dezvoltării 

curriculare şi a evaluărilor naţionale; 

 elaborarea unei metodologii de validare a competenţelor dobândite în 

contexte de educaţie non-formală sau informală. 

Fiecare elev are dreptul (şi datoria) să înveţe ceea ce este adecvat pentru a trăi o viaţă 

folositoare în societatea căreia îi aparţine. Pentru aceasta statul are dreptul şi datoria de a 

impune o educaţie în conformitate cu anumite standarde. O modalitate de abordare a 

standardelor  educaţionale porneşte de la structura sistemului de învăţământ, care are 3 

componente: 

 intrări – pentru care se definesc standarde de învăţare şi standarde de 

evaluare ca parte a documentelor reglatoare de intrare pentru componenta 

proces; 

 proces (predare-învăţare-evaluare) – pentru care se definesc de către 

profesori standarde de predare-învăţare-evaluare; 



 
 

 
 

 ieşiri –care reglează intrările pe baza rezultatelor obţinute şi pentru care sunt 

definite standarde de evaluare. 

Din cele prezentate reiese că standardele educaţionale se regăsesc sub formă de: 

 standarde de învăţare, care: 

o se referă la achiziţiile aşteptate ca rezultat al învăţării; 

o pot fi normative sau criteriale; 

o pot fi definite pe ani de studii, cicluri de învăţământ, sau perioade mai 

lungi (de exemplu învăţământul obligatoriu); 

o pot fi definite ca cerinţe minime sau pe mai multe niveluri. 

 standarde de evaluare, care: 

o au în vedere rezultatele/achiziţiile elevilor; 

o exprimă ceea ce elevul ştie şi este capabil să facă; 

o sunt definite la un nivel mai accentuat de specificitate prin includerea 

nivelurilor de performanţă în interiorul respectivei achiziţii. 

De exemplu în cazul examenului de bacalaureat 2003, programa de bacalaureat la fizică avea în 

vedere evaluarea următoarelor competenţe: 

1.  Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii: 

1.1. definirea sau recunoaşterea unor concepte specifice fizicii menţionate în 

lista de termeni conţinută în programă; 

1.2. formularea de ipoteze referitoare la fenomene fizice; 

1.3. exprimarea prin simboluri specifice fizicii a legilor, principiilor şi 

teoremelor fizicii, a definiţiilor mărimilor fizice şi a unităţilor de măsură 

ale acestora; 

1.4. descrierea  semnificaţiilor termenilor sau simbolurilor folosite în legi sau 

relaţii. 

2. Utilizarea noţiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic şi 

aplicativ: 



 
 

 
 

2.1. selectarea informaţiilor relevante referitoare la fenomenele prezentate în 

cadrul problemelor; 

2.2. aplicarea modelelor unor procese în rezolvarea problemelor; 

2.3. utilizarea adecvată a unor algoritmi şi a aparatului matematic în 

rezolvarea de probleme; 

2.4. utilizarea reprezentărilor schematice şi grafice ajutătoare pentru 

înţelegerea şi rezolvarea unei probleme; 

2.5. interpretarea din punct de vedere fizic a rezultatelor obţinute în 

rezolvarea unor probleme. 

3.  Interpretarea fenomenelor din viaţa cotidiană prin folosirea într-un mod integrat a 

cunoştinţelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale fizicii: 

3.1. identificarea fenomenelor fizice în situaţiile din viaţa cotidiană ; 

3.2. realizarea de conexiuni între fenomenele specifice diverselor domenii 

ale fizicii în scopul explicării principiilor de funcţionare ale unor aparate 

şi montaje simple; 

3.3. selectarea informaţiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene 

fizice; 

3.4. anticiparea evoluţiei fenomenelor fizice, pornind de la date prezentate; 

3.5. descrierea şi explicarea unor fenomene din viaţa cotidiană folosind 

cunoştinţe integrate din diferite domenii ale fizicii. 

4.   Identificarea unor relaţii între informaţii rezultate din explorarea şi experimentarea 

dirijată a unor fenomene fizice,  pentru interpretarea acestora: 

4. 1 decodificarea informaţiilor conţinute în reprezentări grafice sau tabele; 

4. 2 selectarea informaţiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene 

fizice. 

Pentru evaluarea acestor competenţe s-au definit standarde de evaluare şi descriptori ai acestor 

standarde pentru două niveluri: nivelul minimal şi nivelul maximal. În tabelul următor sunt 

prezentate standardele de evaluare şi descriptorii pentru cele 2 niveluri. 

Temă de reflecţie 



 
 

 
 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare argumentând răspunsul: 

Metodologia evaluării a fost orientată spre competenţele finale, relevând în mod prioritar 
succesele elevilor? 



 
 

 
 

1.3 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.  

Principiile fundamentale ale evaluării sunt conceptele comune ale tuturor tipurilor de evaluare 

(”What Teachers Need to know about assessment”, Lawrence M. Rudner, William D. Schafer, 

2002) şi pot fi rezumate în modul următor: 

 Evaluarea  este un proces complex de cunoaştere şi de judecare profesională – Conform 

acestui principiu la baza evaluării stă o judecată profesională în care este necesară înţelegerea 

corectă şi folosirea/implicarea tuturor aspectelor evaluării. Măsurarea performanţelor elevilor 

poate părea „obiectivă”  când este vorba de practici de genul testelor automatizate şi a testelor 

cu alegere multiplă, dar chiar şi aceste abordări sunt bazate pe valori şi supoziţii profesionale. 

Fie că această judecată are loc în procesul construirii întrebărilor pentru teste, în notarea 

lucrărilor scrise de tip eseu, în crearea matricilor de specificaţii/ evaluare, în notarea participării, 

în combinarea scorurilor/ notelor, sau în interpretarea lor la testele standardizate, esenţa  

procesului stă în generarea de interpretări profesionale şi luarea deciziilor. Înţelegerea acestui 

principiu ajuta profesorii să înţeleagă importanţa propriei lor judecăţi în evaluarea calităţii  

evaluării şi în interpretarea semnificaţiei rezultatelor.  

 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.  

 Abordările în evaluare pot fi disjuncte şi de cele mai multe ori sunt necesare 

compromisuri – De exemplu, mulţi porfesori doresc să folosească evaluări bazate pe itemi cu 



 
 

 
 

răspuns deschis/ elaborat, nu pe itemi cu alegere multiplă, deoarece consideră că acest tip de 

testare este cel mai potrivit pentru a determina nivelul de înţelegere al elevilor. Pe de altă parte, 

factori externi clasei, precum testările obligatorii pe scara largă (naţională), promovează strategii 

de evaluare diferite, cum ar fi folosirea testelor cu alegere multiplă.   

 Se pot identifica elemente contradictorii/disjuncte şi în : 

 Învăţarea vs auditare (verificare); 

 Evaluare formativă  vs sumativă ; 

 Evaluare bazată pe criterii vs bazată pe normare; 

 Evaluare bazată pe valoare adaugată vs bazată pe standarde absolute; 

 Evaluare tradiţională vs alternativă; 

 Teste de viteză vs teste de conţinut; 

 Teste standardizate vs teste de clasă. 

Cele menţionate anterior sugerează că înţelegerea deplină a modului în care diverşi factori 

influenţează natura evaluării este esenţială în luarea corectă a deciziilor legate de abordarea în 

evaluare. După ce au fost înţelese toate alternativele, trebuie stabilite priorităţile. Compromisurile 

sunt inevitabile.  

 Evaluarea influenţează motivarea elevilor şi procesul de învăţare -  Grant Wiggins (1998) a 

folosit termenul de evaluare educativă  pentru a descrie tehnicile şi aspectele pe care profesorii 

trebuie să le ia în considerare când proiectează şi efectuează evaluări. Modul în care se 

derulează o evaluare influenţează atât procesul de învăţare cât şi implicarea elevului în procesul 

de învăţare. Pentru a înţelege modul în care evaluarea influenţează elevii, profesorii trebuie să 

îşi pună mai multe întrebări: 

 Sarcinile de tip problemă atrag mai mult elevii? 

 Vor studia mai mult elevii dacă sunt folosiţi în testări itemi cu alegere multiplă? 

 Ce fel de feedback şi în ce mod trebuie dat pentru a motiva elevii? 

 Cum afecteaza evaluarea efortul depus de elevi?  

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări argumentând răspunsurile: 



 
 

 
 

Consideri satisfăcător sistemul românesc de notare din învăţământul gimnazial şi liceal cu cifre de la 
1 la 10?  

Crezi că acesta trebuie schimbat? Dacă răspunsul este “DA” oferă o soluție de schimbare. 

 

Răspunsurile la aceste întrebări şi altele asemănătoare îi ajută pe profesori să înţeleagă faptul 

că evaluarea are efecte puternice asupra motivării şi a învăţării. De exemplu s-a constatat că 

abilităţile de auto-evaluare ale elevilor, sporesc realizările acestora privind învăţarea şi 

implicarea. 

 Evaluarea  conţine erori - Profesorii nu trebuie să ştie doar că există erori în toate formele de 

evaluare, standardizate sau la clasă, ci trebuie să înţeleagă câte şi ce fel de erori pot să apară, 

precum şi cum se poate determina validitatea evaluării.  

 O „evaluare bună” : 

o îmbunătăţeşte calitatea instruirii  - Evaluarea nu are impact numai asupra motivării 

elevilor şi asupra procesului de învăţare,  ci ea influenţează şi  modul de instruire din 

clasă.  Evaluarea este un proces integrat în instruire şi nu doar o activitate care 

auditează învăţarea. Când evaluarea este integrată în instruire, ea reprezintă o sursă 

de informaţie pentru profesori referitoare la: 

 activităţile şi/sau temele care ar fi cele mai folositoare,  

 nivelul de predare cel mai potrivit; 

 modul în care evaluările sumative produc informaţii diagnostice.  

Spre exemplu, în timpul instruirii, evaluările formative îi ajută pe profesori să ştie când 

pot trece mai departe, când să pună mai multe întrebări, când să mai ofere exemple 

şi cum să răspundă cel mai bine întrebărilor elevilor. Dacă sunt folosite în mod 

corect, notele de la testele standardizate îi pot ajuta pe profesori să înţeleagă 

punctele slabe şi tari ale elevilor, în vederea  instruirii viitoare. 

o este corectă şi etică - În general corectitudinea şi etica în evaluare sunt asigurate prin 

standardele de evaluare. Pentru aceasta standardele trebuie să se refere la patru 

aspecte: 



 
 

 
 

o eliminarea/ absenţa prejudecăţilor; 

o tratament echitabil; 

o tratament egal în determinarea şi interpretarea rezultatelor evaluării; 

o oportunitate de învăţare.  

Pentru asigurarea corectitudinii şi eticii în evaluare mai sunt necesare: 

o cunoaşterea de către elevi, anterior procesului de instruire a: 

  obiectivelor învăţării şi a naturii evaluării; 

 cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru participarea la instruire, şi a 

celor care trebuie acumulate/dezvoltate prin instruire, incluzând 

înţelegerea modului de testare; 

o evitarea stereotipurilor 

o se bazează pe metode multiple de evaluare - Pentru a forma o imagine completă a 

ceea ce au înţeles şi pot face elevii, este nevoie de mai multe elemente, rezultate din 

abordări diferite ale evaluării. Cu toate că experţii în evaluare susţin principiul conform 

căruia deciziile importante nu ar trebui luate pe baza unui rezultat la un singur test, atât 

în practicile unor profesori cât şi în cele la nivel naţional, nu se ţine cont de acest 

principiu. Pentru a folosi eficient metode diferite de evaluare este necesar ca profesorii 

să înţeleagă întreaga gamă de tehnici şi metode de evaluare şi a limitărilor acestora. 

o este eficientă şi fezabilă - Se ştie că evaluarea este consumatoare de timp şi de 

resurse, iar profesorii dispun de resurse şi de timp limitat. De aceea trebuie acordată 

atenţie nivelului de eficienţă al diferitelor moduri de evaluare atât din punctul de vedere al 

timpului necesar dezvoltării şi implementării acestor metode, cât şi  al rezultatelor.  

o face uz de tehnologie în mod corect - Pe măsură ce tehnologia avanseaza, iar 

profesorii capătă competenţe în utilizarea diverselor tehnologii, vor apărea din ce în ce 

mai multe oportunităţi de folosire a calculatoarelor, resurselor oferite prin Internet, şi a 

mai multor modalităţi mai complexe şi detaliate de raportare a rezultatelor. Există totuşi şi 

pericolul ca tehnologia va contribui la simpla utilizare a unor resurse sau programe gasite 

on-line , fără dovezi clare referitoare la autenticitatea, validitatea şi corectitudinea lor, şi 



 
 

 
 

la calcularea notelor/ aprecierea rezultatelor prin intermediul programelor de soft, fără o 

cântărire suficientă şi o analiză şi apreciere a erorilor şi a mediilor.  

 

1.4 Funcţiile generale şi specifice ale evaluării performanţelor elevilor 

Evaluarea poate îndeplini mai multe funcţii. Ca şi în cazul standardelor şi a competenţelor nu 

există consens în modul în care sunt descrise funcţiile evaluării curente a elevilor şi a 

examenelor. În lucrarea „Evaluarea rezultatelor şcolare” , Adrian Stoica şi Simion Musteaţă 

prezintă următoarele funcţii ale evaluării performanţelor elevilor: 

 Monitorizare a progresului şcolar pe parcursul procesului de instruire prin evaluare 

formativă prin care: 

o elevul primeşte informaţii privind stadiul pe care l-a atins în realizarea 

obiectivelor educaţionale; 

o profesorul obţine informaţiile necesare pentru a orienta activităţile de 

instruire în conformitate cu necesotăţile elevilor. 

 Diagnoză a rezultatelor şcolare prin evaluare formativă. Ca urmare a unei evaluări 

de diagnoză pot fi  elaborate programe de recuperare detaliate şi individualizate în 

condiţiile în care se constată că erorile şi dificultăţile de învăţare persistă după 

monitorizare. Monitorizarea face posibil un prim ajutor, iar diagnoza face posibilă 

tratarea problemelor nerezolvate. 

 Certificare a nivelului de cunoştinţe şi capacităţi ale elevului la sfârşitul unei perioade 

lungi de instruire. Certificarea se bazează pe evaluare sumativă, de obicei sub formă 

de examene. 

 Selecţie a elevilor pentru un program de instruire sau pentru o treaptă superioară de 

învăţământ prin examene, concursuri, teste de aptitudini specifice, olimpiade şcolare. 

 Prognoză a performanţelor viitoare ale elevilor prin evaluare criterială şi normativă. 

 Orientare şcolară şi profesională a elevului. Informaţiile obţinute prin diferite 

metode şi tehnici de evaluare sunt folosite pentru îndeplinirea acestei funcţii. 

 Motivare a elevului pentru o activitate de învăţare şi pentru realizarea unei sarcini. 

 



 
 

 
 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare argumentând răspunsul: 

Ce funcţiile îndeplinesc următoarele probe de evaluare: 

• probă orală curentă, 

• extemporalul la sfârşit de capitol ? 

 

În cazul evaluării tradiţionale, unii autori reduc numărul funcţiilor evaluării la trei funcţii principale: 

 recompensarea sau pedepsirea elevilor în funcţie de natura performanţelor obţinute 

de aceştia în activitatea de învăţare; 

 clasarea şi compararea rezultatelor în funcţie de probele comune cu scopul de a 

provoca emulaţia; 

 informarea autorităţilor şcolare şi a părinţilor în legătură cu meritele sau deficienţele 

fiecărui elev. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Strategii/ moduri şi tipuri de evaluare 

 

Metodele şi tipurile de evaluare depind de mai mulţi factori. Cei mai importanţi dintre aceştia 

sunt: 

 obiectivele pe care le vizează; 



 
 

 
 

 momentul când se realizează; 

 consecinţele pe care le determină. 

În stabilirea strategiei de evaluare, un profesor trebuie să îşi pună următoarele întrebări: 

          de ce evaluez ? 

 ce evaluez? 

 ce metode de evaluare ar trebui să folosesc? 

 cum pot să asigur calitatea procesului de evaluare? 

 cum pot să folosesc informaţiile obţinute din această evaluare? 

Există mai multe moduri în care se poate realiza evaluarea, moduri care includ 

examinarea/evaluarea scrisă, practică, sau alte forme de evaluare a performamţei (proiecte, 

portofolii).  

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. 

Testele de performanţă în general nu sunt teste scrise. Ele pot include: 

 probe practice (în domeniul ştiinţelor); 

 probe orale (în domeniul lingvistic); 

 probe de creaţie(în domeniul artelor plastice); 

 spectacole/demonstraţii (în domeniul teatrului, dansului, sportului). 

Testele de performanţă cresc validitatea evaluării în cazul domeniilor în care obiectivele evaluării 

vizează procese şi performanţe. 

Testarea de performanţe prezintă mai multe dezavantaje: 

 pierderea controlului asupra sarcinii de lucru efectuată pentru evaluare, duce la o 

pierdere a fidelităţii; 

 pierderea controlului asupra notării, duce la o pierdere a fidelităţii; 

 sunt foarte greu de administrat; 

 presupun costuri mai mari decât testele scrise. 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare argumentând răspunsul: 

Cum se aplică respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale în procesul de evaluare? Cum 
realizezi concret individualizarea şi  diferenţierea prin intermediul actului de evaluare? 

 

Pentru ca în testele de performanţă să se asigure o fidelitate  acceptabilă autoritatea de 

examinare/evaluare: 



 
 

 
 

 defineşte sarcini de lucru acceptabile; 

 asigură criterii de evaluare şi bareme de notare; 

 formează evaluatori; 

 asigură ghiduri de evaluare care conţin exemple concrete de evaluare; 

 moderează procesul de evaluare. 

În cazul în care evaluarea are un spectru larg de obiective, designul optim de test presupune o 

combinaţie de tehnici de evaluare. În continuare sunt prezentate 2 exemple în care au fost 

combinate mai multe metode/ tipuri de evaluare. 

Exemplul 1: Pachet de evaluare pentru biologie 
Componente Tip de test Avantaje/Caracteristici 

Componenta 1  Test bazat pe itemi cu 
alegere multiplă şi 
răspunsuri citite electronic.  

 Asigură o acoperire eficientă a programei (de 
exemplu 40 de itemi într-o oră); 

 Notarea este rapidă, ieftină şi obiectivă; 
 Fidelitatea este ridicată; 
 Oferă uşor indicatori de referinţă 

obiectivi, care pot fi folosiţi în analize 
statistice 

Componenta 2  Lucrări scrise care cuprind
2 secţiuni: 

 Secţiunea 1: întrebări 
cu răspuns structurat; 

 Secţiunea 2: întrebări 
cu răspuns deschis de 
tip eseu. 

 Permite evaluarea abilităţilor de nivel 
înalt şi a proceselor (rezolvare de 
probleme, organizare de idei, evaluarea 
conceptelor complexe); 

 Solicită elevii să construiască nu numai 
să selecteze răspunsuri. 

Componenta 3  Evaluarea abilităţilor 
practice la nivelul şcolii. 

Moderare externă a 
documentelor scrise. 

 Permite evaluarea abilităţilor şi 
proceselor care nu sunt uşor accesibile 
în testele scrise. 

 Astfel creşte validitatea evaluării. 

Exemplul 2: Pachet de evaluare pentru limbi străine 
Componenta 1  Test scris obiectiv cu 

întrebări cu răspuns închis 
şi răspunsuri citite 
electronic  

 Asigură o acoperire eficientă a 
programei) de exemplu 40 de itemi într-o 
oră); 

 Notarea este rapidă, ieftină şi obiectivă; 
 Fidelitatea este ridicată; 
 Oferă uşor indicatori de referinţă 



 
 

 
 

obiectivi, care pot fi folosiţi în analize 
statistice 

Componenta 2  Test de citire şi scriere: 

 Secţiunea 1 sarcini de 
citire; 

 Secţiunea 2 sarcini de 
scriere. 

 Secţiunea 1 permite evaluarea abilităţilor 
de citire prin prin sarcini bazate pe texte 
scrise; creşte validitatea şi autenticitatea. 

 Secţiunea 2 permite evaluarea scrierii ca 
o abilitate productivă (creşte validitatea, 
dar notarea subiectivă poate reduce 
fidelitatea) 

Componenta 3  Test de ascultate (folosirea 
unor texte înregistrate) 

 

Permite evaluarea ascultării ca abilitate 
cheie în domeniul lingvistic. Prin folosirea 
textelor înregistrate şi a itemilor de tip 
obiectiv se poate ajunge la un nivel înalt de 
fidelitate. 

Componenta 4  Evaluarea abilităţilor de 
vorbire prin interviu cu 
interlocutor/ evaluator 
extern 

Permite evaluarea vorbirii ca abilitate cheie 
în domeniul lingvistic. Includerea în evaluare 
a testelor de vorbire creşte validitatea. 
Folosirea criteriilor comune de evaluare 
creşte validitatea, formarea evaluatorilor 
reduce variaţiile în evaluare. 

În aceste exemple componentele multiple determină creşterea fidelităţii şi validităţii, dar 

creşterea numărului de componente determină creşterea dificultăţilor de administrare a evaluării.  

Evaluările/examinările publice sunt evaluări sumative externe. Se consideră că în cazul 

evaluărilor cu nivel înalt de competiţie evaluările externe sunt mai bune pentru că permit un grad 

mare de standardizare. În activitatea curentă este mai importantă evaluarea formativă făcută de 

profesor în timpul orelor.  

Sunt situaţii în care (aşa cum s-a văzut în exemplele anterioare) scorurile/ notele acordate sunt 

obţinute din combinaţii de note date atât prin evaluări externe cât şi interne. 

 

1.6 Procesul de evaluare – obiective, metode, instrumente, indicatori, 
caracteristicile /calităţile instrumentelor de evaluare, proiectarea unui test de 
evaluare. 

 



 
 

 
 

În activităţile noastre curente, în tot ceea ce ne afectează, în mod controlat sau inconştient 

facem evaluări. Evaluăm comportamentul nostru sau al altor persoane, evaluăm produse pe 

care le folosim în viaţa de zi cu zi, evaluăm mâncarea pe care o mâncăm, evaluăm serviciile de 

care beneficiem şi pe cele pe care le oferim.  

În calitate de consumatori avem tendinţa să evaluăm produse folosind judecăţi de valoare 

făcând comparaţii între diferite produse ţinând cont de utilitate, securitate, accesabilitate, raritate, 

estetică, cost. Toate aceste aspecte luate în considerare în evaluările din viaţa de zi cu zi pot fi 

grupate în cinci criterii de evaluare: 

 aspect; 

 performanţă; 

 calitate; 

 durabilitate; 

 cost. 

Oamenii emit în mod permanent judecăţi de valoare şi îşi modifică în consecinţă comportamentul 

chiar dacă evaluările efectuate nu sunt sistematice şi nu se bazează pe principii clar definite. 

În cazul în care profesorul proiectează un proces de evaluare a rezultatelor învăţării elevilor,  

trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: 

 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. 

 Elevii trebuie să ştie cât de bine au învăţat, iar profesorii cât de bine au predat. Din acest motiv 

evaluarea periodică a progreselor elevilor este parte integrantă a unui bun proces instrucţional; 

 Sarcinile de lucru pe care le primesc elevii pentru evaluare (sarcinile de evaluare) ar trebui 

să fie proiectate astfel încât cei mai mulţi elevi într-un grup să efectueze bine cele mai multe 

sarcini. În acest mod elevii nu se mai tem de evaluare şi sunt motivaţi să înveţe din 

experienţele periodice de evaluare. 



 
 

 
 

 Proiectarea/ selecţia sarcinilor de evaluare trebuie să aibă în vedere obiectivele curriculare. 

Trebuie evaluate doar acele cunoştinţe, aptitudini şi atitudini ale elevilor pe care profesorul 

le-a avut în vedere în procesul instrucţional. 

 Evaluarea nu trebuie redusă la o singură metodă, deoarece  o singură metodă de evaluare nu 

poate oferi informaţii despre realizarea unei întregi game de obiective de învăţare. Pentru a 

obţine o imagine clară a dezvoltării elevului trebuie folosită o combinaţie  de metode de evaluare. 

 În evaluare atitudinea profesorului trebuie să fie nepărtinitoare.  

 Evaluarea ar trebui să se concentreze pe realizările fiecărui elev, independent de realizările 

colegilor lui. Comparaţiile  constante / concurenţa cu colegii de clasă pot deteriora stima de sine. 

În acest context, prima etapă în proiectare o reprezintă stabilirea obiectivelor de evaluare. 

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  

Nivel cognitiv Cuvinte folosite în sarcina de 
evaluare 

Activitatea elevului 

folosind informaţii date în enunţuri sub formă de liste, 
texte la prima vedere, tabele, principii, formule, 
numere, sau care pot fi citite din cărţi deschise 

Cunoaştere Să definească, să descrie, să enumere, 
să identifice, să numească, să identifice, 
să selecteze, să reproducă 

Reproduce fapte, termeni, concepte, 
definiţii, principii 

Înţelegere Să explice, să prezică, să interpreteze, să 
argumenteze, să rezume, să extindă, să 
dea exemple, să parafrazeze, să rescrie, 

Explică/ interpretează semnificaţia unor 
materiale/conţinuturi 



 
 

 
 

să estimeze 

Aplicare Să calculeze, să demonstreze, să aplice, 
să rezolve, să modifice, să utilizeze, să 
opereze, să facă prognoze 

Foloseşte un concept sau un principiu 
pentru a rezolva o problemă 

Analiză Să descompună în părţi componente, să 
facă diferenţa, să facă legături, să 
identifice, să selecteze, să separe 

Analizează informaţiile dintr-un text şi oferă 
soluţii 

Sinteză Să clarifice, să combine, să compileze, să 
compună, să elaboreze, să revadă, să 
rezume, să organizeze 

Produce ceva nou sau original din părţi 
componente 

Evaluare Să aprecieze, să tragă concluzii, să 
critice, să discrimineze, să interpreteze, 
să justifice 

Face un raţionament pe baza unui set 
prestabilit de criterii 

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). 

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.  

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări: 

Care a fost ultimul proces de evaluare sumativă pe care l-ai proiectat? Ce obiective ai stabilit pentru 
evaluarea respectivă? Justifică ultimul răspuns. 

Evaluarea rezultatelor învăţării elevilor presupune parcurgerea a două etape distincte: 

 măsurarea  - care presupune o descriere cantitativă a comportamentelor formate la elevi în 

urma realizării instruirii. 

 aprecierea - care 

presupune emiterea unor 

judecăţi de valoare în 

legătură cu aceste 

comportamente. 

 

Schema detaliază modul 

în care se relaţionează 

activităţile care se 

derulează într-un proces 

de evaluare:  

 

 

 

În funcţie de scopul 

Se bazează pe 

Procesul de colectare, descriere, cuantificare a 
informaţiei referitoare la performanţe   

Include 

Măsurare 

Proces de atribuire de note/ calificative/ scoruri 
calităţii sau caracteristicilor aspectelor vizate, pe 

baza unor reguli/  standarde/criterii/ scale 

Metoda specifică de măsurare a performanţei  

Metodă tradiţională Metodă alternativă 

                              Evaluarea 

Examinarea informaţiei colectate cu privire la performanţele elevului, 
judecarea calităţii  şi eficienţei acestor performanţe , pentru luarea 



 
 

 
 

procesului de evaluare  trebuie aleasă calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi 

demonsta achiziţiile învăţării –Metoda de evaluare. 

Metodele de evaluare se împart în două categorii:  

 metode tradiţionale de evaluare; 

 metode alternative/complementare de evaluare. 

Metodele tradiţionale de evaluare sunt metodele cele mai des folosite şi în procesele 

educaţionale actuale şi sunt reprezentate prin: 

 probe scrise – există mai multe tipuri de probe scrise dintre care, cele folosite de 

profesori sunt: 

o extemporale, care conţin întrebări din lecţia curentă şi durează de obicei maxim 20 

minute; 

o lucrări scrise la sfârşit de capitol prin intermediul cărora elevii sunt puşi să probeze 

achiziţiile dobândite ca urmare a parcurgerii respectivului capitol; timpul alocat în 

majoritatea cazurilor pentru acest tip de lucrare este de o oră; 

o lucrări scrise la sfârşit de semestru – acest tip de lucrare joacă rol de instrument de 

evaluare sumativă şi este pregătit prin lecţii de recapitulare. 

 probe orale - examinări ale elevilor din lecţia de zi şi, eventual, din lecţiile anterioare pe 

care elevii le-au parcurs şi ale căror conţinuturi pot avea corelaţii cu ale lecţiei curente. 

 probe practice - reprezintă modalităţi prin intermediul cărora elevii trebuie să 

demonstreze că pot transpune în practică anumite cunoştinţe, că le pot obiectiva în 

diverse obiecte, instrumente, unelte etc. 

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

profesor. 

Fiecare dintre aceste metode prezintă avantaje şi dezavantaje. 

Probă Avantaje Dezavantaje Recomandări 

Scrisă  diminuează subiectivitatea 
notării 

 riscul ca unele lacune 
în cunoştinţe, unele 
neînţelegeri ale elevilor 

 Sunt recomandate pentru teste 
formative şi sumative, pentru 
examene prin care se doreşte 



 
 

 
 

 Se evaluează un număr 
mare de elevi şi o 
cantitate mare din materia 
care a fost parcursă. 

 Subiectele pot fi 
echilibrate în privinţa 
gradului de dificultate 

 Pun în evidenţă şi 
respectă ritmurile 
individuale de lucru ale 
elevilor; 

 Diminuează stresul. 

să nu poată fi 
remediate 

 în unele cazuri, elevii 
nu pot proba 
profunzimea 
cunoştinţelor dobândite 
şi nici corelarea 
acestora cu alte tipuri 
de cunoştinţe asimilate, 
eventual, în alte 
contexte de instruire. 

 relativa întârziere în timp 
a momentului în care se 
realizează corectarea 
unor greşeli sau 
completarea unor 
lacune identificate; 

 în cazul examenelor 
costuri materiale mari. 

măsurarea cu acurateţe a 
nivelului performanţelor unui 
grup ţintă. 

 În proiectarea lor profesorul 
trebuie să respecte 
următoarele etape: 
o stabilirea obiectivelor 

evaluării  şi a standardelor 
de evaluare; 

o selectarea sarcinilor de 
evaluare; 

o stabilitea criteriilor de notare; 
o realizarea matricii de 

specificaţii; 
o scrierea itemilor; 
o aplicarea instrumentului de 

evaluare şi aprecierea 
rezultatelor; 

o comunicarea rezultatelor; 
o proiectarea unor strategii de 

ameliorare a dificultăţilor 
constatate. 

Orală  surprind profunzimea şi 
volumul de cunoştinţe 
asimilate de către elev în 
urma instruirii;  

 permit depistarea unor 
lacune, care trebuie 
completate prin activităţi 
de recuperare; 

 permit aprecierea 
capacităţii de 
argumentare a elevului; 

 permit sprijinirea elevului 
în elaborarea 
răspunsurilor prin 
adresarea unor întrebări 
suplimentare. 

 prezintă flexibilitate şi 
permit interacţiunea 
directă între profesor şi 
elev; 

 permit posibilitatea de a 
clarifica şi corecta imediat 

 se examinează mai 
puţini elevi în acelaşi 
interval de timp decât 
în probele scrise; 

 se  evaluează un volum 
mic de cunoştinţe; 

 factorii perturbatori ai 
aprecierii rezultatelor 
şcolare pot avea un 
impact semnificativ ; 

 este greu să se 
păstreze acelaşi nivel 
de exigenţă pe durata 
întregii examinări 
(exigenţa este mai 
mare la începutul unei 
astfel de probe); 

 este imposibilă  
echilibrarea, sub 
aspectul dificultăţii, a 
conţinuturilor care fac 
obiectul activităţii de 

 Profesorul trebuie să creeze 
un climat de destindere, să 
motiveze elevul  în elaborarea 
răspunsurilor şi să îl ajute să 
depăşească unele momente 
delicate; 

 Profesorul poate să utilizeze o 
fişă de evaluare orală care să 
conţină o serie de repere care 
ghidează întregul demers 
evaluativ,   eliminându-se 
posibilitatea ca această 
metodă de examinare să fie 
alterată de subiectivitate 

 



 
 

 
 

eventualele erori sau 
neînţelegeri ale elevului în 
raport cu un conţinut 
specific; 

evaluare; 
 creează dificultăţi 

elevilor introvertiţi şi 
celor care au un 
echilibru emoţional 
precar. 

Practică  Pun în evidenţă atît 
competenţe generale 
importante (analiză, 
sinteză, evaluare) cât şi 
specifice (aplicative) 

 Costuri ridicate; 
 Consum mare de 

timp; 

În evaluarea prin probe practice se 
recomandă să se aibă în vedere: 

 Utilizarea şi organizarea 
dispozitivelor/ aparaturii/ materialelor,  
 Respectarea algoritmilor de 

lucru; 
 Proiectarea de algoritmi de lucru. 

 

Pentru evaluarea tuturor achiziţiilor elevilor metodele tradiţionale nu sunt suficiente. Din acest 

motiv se recomandă şi folosirea unor metode complementatre de evaluare. Din categoria 

metodelor complementare de evaluare fac parte: 

 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: 

o  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:  

o se poate folosi eficient doar la elevii din clasele mari; 

o nu este compatibil tuturor elevilor, ci numai acelora care sunt bine motivaţi pentru 

diversele discipline care intră în structura curriculum-ului şcolar; 

o este mai dificil de evaluat, nefiind un instrument standardizat. 

 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. 

Metodele de evaluare determină natura şi conţinutul instrumentului de evaluare, precum şi 

contextul administrării acestuia. Instrumentul de evaluare este în imediata subordine a metodei, 



 
 

 
 

constituindu-se ca parte integrantă a acesteia. Metoda de evaluare este  agentul determinant al 

măsurării şi aprecierii în actul evaluativ, iar instrumentul de evaluare este partea operaţională în 

care se traduc sarcinile de lucru pentru elevi şi care asigură concordanţa între obiectivele de 

evaluare şi metodologia de realizare a acesteia.  

Instrumentele de evaluare prezintă următoarele caracteristici: 

 Validitatea este calitatea unui test de a măsura ceea ce este destinat să măsoare. 

Au fost definite mai multe tipuri de validitate: 

o de conţinut – referitoare la măsura în care testul acoperă uniform elementele majore 

de conţinut pe care le testează; 

o de construct - referitoare la măsura în care testul măsoară un anumit „construct”.  De 

exemplu dacă într-un test dorim să evaluăm motivaţia elevilor, atunci testul trebuie să 

măsoare motivaţia şi nu inteligenţa acestora. 

o de concurenţă - referitoare la concordanţa dintre instrumentul de evaluare şi criteriul 

de evaluare. 

o predictivă - referitoare la măsura în care testul permite prognoza rezultatelor viitoare 

ale elevului. 

o de faţadă - referitoare la măsura în care testul este relevant pentru cei testaţi. 

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? 

 

Evaluarea este folosită în mod frecvent pentru a afla ce ştiu sau au învăţat elevii în raport cu un 

anumit scop instrucţional. Pentru acest rol al evaluării validitatea presupune o corelare bună 

între scopul instrucţional şi conţinutul evaluării. Pentru a vedea dacă instrumentul de evaluare 

realizat este valid  profesorul trebuie să ia în considerare următoarele întrebări: 

o Sunt definite obiectivele evaluării? 

o Conţinutul evaluării abordează cele mai importante conţinuturi din curriculum? 



 
 

 
 

o Sarcinile de evaluare implică tipurile de cunoştinţe, gândire şi rezolvări de probleme 

care sunt avute în vedere în procesul instrucţional? 

o Evaluarea este criterială? Dacă da, aceste criterii sunt corelate cu scopurile 

instrucţionale şi cu priorităţile curriculare? 

o Criteriile presupun standarde de evaluare? Cum au fost definite standardele? 

o Au avut elevii oportunităţi să înveţe ceea ce sunt evaluaţi? 

 Fidelitatea este calitatea unui instrument de evaluare de a produce rezultate constante în 

cursul aplicării sale repetate. Fidelitatea se poate estima prin intermediul a patru modalităţi 

diferite: 

o Fidelitatea test-retest presupune că aplicarea instrumentului de evaluare aceloraşi 

subiecţi, în momente diferite, conduce la obţinerea unor rezultate comparabile. 

o Fidelitatea prin forme alternative  presupune ca rezultatele subiecţilor în urma 

aplicării unui test să fie comparabile cu cele obţinute de aceiaşi subiecţi în urma 

aplicării unui test cu itemi similari. 

o Fidelitatea estimată prin consistenţa internă sau omogenitatea a unui test se referă la 

măsura în care: 

  toţi itemii relaţionează între ei; 

 fiecare item relaţionează cu rezultatul total obţinut de subiecţi. 

o Fidelitatea inter-evaluatori se referă la concordanţa între evaluările realizate de doi 

sau mai mulţi cercetători care aplică acelaşi instrument aceloraşi subiecţi. 

Fidelitatea este influenţată de mai mulţi factori dintre care mai importanţi sunt: 

o lungimea testului (fidelitatea creşte cu creşterea lungimii testului); 

o dispersia scorurilor (cu cât împrăştierea scorurilor este mai mare cu atît scorul este 

mai fidel); 

o obiectivitatea testului (un test format din itemi obiectivi are fidelitate mare); 

o claritatea schemei de notare (un test cu schemă de notare clară este un test fidel). 

Un test poate fi fidel fără a fi valid în condiţiile în care măsoară altceva decât a fost destinat 

să măsoare. Dacă un test nu este fidel, nu este nici valid. Validitatea are o importanţă mai 

mare decât fidelitatea. 



 
 

 
 

 Obiectivitatea este calitatea unui instrument de evaluare de a asigura concordanţă între 

aprecierile făcute de evaluatori independenţi referitor la răspunsurile date la întrebările dintr-

un test de evaluare. 

 Aplicabilitatea este calitatea unui instrument de evaluare de a fi administrat şi interpretat cu 

uşurinţă. 

Pentru proiectarea unui test de evaluare  trebuie avute în vedere următoarele etape: 

 Determinarea obiectivelor de evaluare; 

 Stabilirea sarcinilor de evaluare şi a tipului de test; 

 Proiectarea matricii de specificaţii; 

 Construirea itemilor; 

 Elaborarea schemei de notare; 

 Experimentarea itemilor şi a schemei de notare; 

 Administrarea testelor; 

 Diseminarea rezultatelor. 

Stabilirea standardelor de evaluare şi a sistemului de acordare a notelor în evaluările făcute de 

profesori pe parcursul anului şcolar constituie preocupări importante ale oricărui sistem de 

învăţământ.  

În continuare este prezentată o modalitate de proiectare a unui proces de evaluare bazat pe 

criterii de notare. Pentru prezentare a fost luat în consideraţie un proces de evaluare la disciplina 

fizică. 

Primul pas în proiectarea evaluării este stabilirea obiectivelor evaluării. Pentru aceasta trebuie 

să decidem: 

 Ce competenţe  dorim să-şi dezvolte elevii la nivel; 

 Cognitiv; 

 Social şi afectiv; 

 Metacognitiv. 

 Ce tipuri de probleme dorim să ştie să rezolve elevii; 



 
 

 
 

 Ce concepte şi principii dorim ca elevii să  fie capabili să aplice. 

În corelaţie  cu obiectivele de referinţă ale Programei la fizică şi ţinând cont de faptul că orice 

performanţă a elevilor, orice tip de abilitate sau competenţă are o componentă cognitivă foarte 

importantă pentru performanţa respectivă, orice proces de evaluare, la fizică, trebuie să aibă trei 

obiective majore: 

 

Obiectiv de 
evaluare 

Elevii sunt capabili să  : 

1. Cunoaştere şi 

înţelegere 

 

demonstreze cunoaştere şi înţelegere în legătură cu: 

 fenomene, fapte specifice, legi, definiţii, concepţii şi teorii 
 vocabularul ştiinţific, terminologii şi convenţii 
 dispozitive, instrumente, aparate (construcţie, tehnici de 

utilizare/operare, reguli de utilizare în condiţii de siguranţă şi 
protecţie a mediului) 

 mărimi fizice, unităţi de măsură şi relaţiile dintre ele; 
 aplicaţii ştiinţifice şi tehnologice cu implicaţiile lor sociale, 

economice şi de mediu. 
2. Competenţe de 

utilizare a 

informaţiei şi 

rezolvare de 

probleme 

 folosească  diferite de materiale (texte, simboluri, grafice, date 
numerice,etc.) pentru a: 
 localiza, selecta, organiza şi prezenta informaţii dintr-o varietate 

de surse; 
 transfera informaţia dintr-o formă în alta; 
 opera cu date numerice sau de alte forme; 
 folosi informaţia pentru a: identifica modele, tendinţe de 

evoluţie, realiza demonstraţii; 
 prezenta explicaţii ale fenomenelor, modelelor, relaţiilor cauzale; 
 face predicţii sau emite ipoteze; 
 rezolva probleme 

 

 

 



 
 

 
 

3. Competenţe de 

experimentare 

şi de cercetare 

/ investigare 

 folosească dispozitive, aparate şi materiale (urmând instrucţiuni 
dacă este cazul); 

 observe sau să facă măsurători şi să înregistreze 
observaţiile/rezultatele măsurătorilor; 

 interpreteze şi evalueze observaţiile şi datele experimentale; 
 proiecteze investigaţii şi/sau să evalueze metode şi să propună 

posibile îmbunătăţiri. 

Ponderea celor trei obiective poate să difere de la un proces de evaluare la altul şi ea 

trebuie prevăzută în matricea de specificaţii.  

Matricea de specificaţii este un plan, în formă de tabel, care are drept rol stabilirea unui format al 

instrumentului de evaluare folosit (test, fişă, etc) şi a legăturii între conţinuturile testate, obiectivele 

evaluării şi ponderea fiecărui obiectiv. Etapele realizării unei matrici de specificaţii sunt: 

 selectarea rezultatelor (proiectate) învăţării pe care dorim să le testăm; 

 selectarea conţinuturilor pe care le vom folosi pentru testare; 

 realizarea tabelului de corespondenţă conţinuturi performanţe ale elevilorponderi 

în evaluare 

Forma unei matrici de specificaţii ar putea fi: 

                                        

Performanţe/ 

                      

Domenii            

Conţinuturi 

Cunoaşte Înţelege Aplică Număr 

total  itemi 
Termeni Fapte 

specifice 

Proceduri 

 

Număr itemi 

1. ………       

2. ………       

3. ………       

Total Itemi       



 
 

 
 

Ponderi       

 

De exemplu, în cazul unui test de evaluare sumativă după ce am parcurs unitatea de 

învăţare  Reţelele electrice, testul trebuie astfel conceput încât elevii să poată demonstra că  ei: 

 Cunosc semnificaţia mărimilor fizice, unităţilor de măsură, şi a altor noţiuni studiate 

(elemente de circuit, aparate de măsură, legi) în capitolul respectiv; 

 Cunosc semnificaţia curentului electric, a tensiunii electrice, a efectelor curentului electric; 

 Cunosc procedurile de bază (experimente simple) pentru verificarea legii lui Ohm şi a 

efectelor curentului electric; 

 Înţeleg legea lui Ohm, legea lui Joule şi legile lui Kirchoff; 

 Aplică legile amintite mai sus în probleme simple. 

Pasul următor este să stabilim tipul specific de performanţe ale elevilor care ar putea dovedi că elevii 

au obţinut rezultatele învăţării avute în vedere. De exemplu pentru a pune în evidenţă că elevii: 

  “cunosc semnificaţia mărimilor fizice, unităţilor de măsură, şi a altor noţiuni studiate 

(elemente de circuit, aparate de măsură, legi) “ elevii ar trebui să: 

 identifice corect definiţiile termenilor; 

 identifice corect semnificaţia termenilor atunci când îi întâlnesc în context; 

 să deosebească termeni pe bază de semnificaţie; 

 să folosească termenii corecţi atunci când descriu anumite proceduri. 

 “înţeleg legea lui Ohm, legea lui Joule şi legile lui Kirchoff” elevii ar trebui să: 

 descrie fiecare lege cu propriile lor cuvinte; 

 asocieze (itemi de tip pereche) exemple specifice cu fiecare dintre legi; 

 explice fiecare lege şi importanţa ei; 

 să descrie şi argumenteze aplicaţii ale acestor legi; 

 să propună noi aplicaţii  ale legilor. 

Termenii  (verbele de acţiune)  ce trebuie folosiţi pentru a cere elevilor să-şi demonstreze cele 

două performanţe prezentate anterior  sunt: 



 
 

 
 

Identifică Împerechează 

Distinge (deosebeşte) între Explică 

Selectează Argumentează 

Descrie Formulează 

Atunci când proiectăm un test este necesar să folosim o fişă de verificare, care ar putea conţine 

următoarele întrebări: 

 Este clar scopul testului? 

 Au fost definite rezultatele învăţării pe care dorim să le evaluăm? 

 Au fost definite rezultatele învăţării în termeni de performanţe măsurabile? 

 A fost realizată matricea de specificaţii? 

 Setul de itemi pe care dorim să-l folosim prevede sarcini de lucru reprezentative pentru 

performanţele elevilor? 

 Tipul de itemi este potrivit pentru rezultatele învăţării pe care dorim să le evaluăm? 

 Nivelul de dificultate al itemilor este corelat cu nivelul de performanţe al elevilor? 

 Numărul de itemi este corelat cu timpul de lucru şi cu scopul evaluării şi interpretarea 

rezultatelor? 

 S-au stabilit instrucţiunile de scriere a testului pentru elevi şi cele de notare  de către profesor? 

În redactarea itemilor trebuie corelate tipurile de întrebări/cerinţe cu obiectivele/domeniile 

evaluării. În tabelul următor sunt date câteva exemple în acest sens: 

Rezultatele procesului de 
învăţare 

Întrebări/cerinţe posibile 

Cunoaştere 

 

 

 

 

Cunoaşterea 
terminologiei: 

 

 Ce cuvânt are aceeaşi semnificaţie cu ……? 
 Care afirmaţie defineşte mai bine termenul….? 
 În această propoziţie, care este semnificaţia ….? 

Cunoaşterea 
faptelor specifice 

 

 Unde aţi putea găsi….? 
 Cine a descoperit….? 
 Care este numele …….? 



 
 

 
 

Rezultatele procesului de 
învăţare 

Întrebări/cerinţe posibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaşterea 
convenţiilor 

 

 Care este forma corectă pentru….? 
 Care afirmaţie/declaraţie reprezintă forma 

corectă de folosire a…? 
 Care din următoarele reguli este valabilă în 

cazul…..? 
Cunoaşterea 
secvenţelor de 
desfăşurare 
şi/sau a 
tendinţelor de 
evoluţie a 
fenomenelor  

 Care din următoarele afirmaţii descrie mai bine 
tendinţa de….? 

 Care este cea mai importantă cauză a….? 
 Care din următoarele indică cea mai potrivită 

ordine a ….? 

Cunoaşterea 
clasificărilor şi 
categoriilor 

 

 Care este cel mai important tip de …? 
 Care este clasificarea cea mai importantă a …? 
 Care sunt caracteristicile…? 

Cunoaşterea 
criteriilor 

 

 Care din următoarele …..este un criteriu în 
raţionamentul.…? 

 Care este cel mai important criteriu de 
selecţie….? 

 Ce criteriu este folosit pentru clasificarea…? 
Cunoaşterea 
metodologiei 

 

 Ce metodă este folosită pentru….? 
 Care este cel mai bun mod de a ….? 
 Care este primul pas în realizarea ….? 

Cunoaşterea 
principiilor şi 
generalizărilor 

 

 Care afirmaţie exprimă mai bine principiul…? 
 Care afirmaţie evidenţiază mai bine concepţia 

că…? 
 Care din următoarele principii explică mai bine 

….? 

Cunoaşterea 
teoriilor şi 
structurilor 

 

 Care afirmaţie se încadrează mai bine în/este în 
conformitate cu teoria…? 

 Care din următoarele descrie mai bine 
structura…? 

 Care din dovezile următoare susţine mai bine  
teoria…? 



 
 

 
 

Rezultatele procesului de 
învăţare 

Întrebări/cerinţe posibile 

 

 

 

 

Înţelegere 

 Care din următoarele este un exemplu de….? 
 Care este cel mai important înţeles exprimat 

prin…? 
 Care este cea mai importantă diferenţă între…? 
 Care sunt caracteristicile comune ale….? 
 Care dintre următoarele este o altă formă a…? 
 Care din următoarele explică mai bine  ….? 
 Care din următoarele sumează mai bine…? 
 Care din următoarele ilustrează mai bine…? 
 Ce crezi că se întâmplă dacă….? 
 Ce evoluţie prevezi în…? 

Aplicare  Care din următoarele metode este mai bună 
pentru…? 

 Ce paşi trebuie urmaţi în aplicarea…? 
 Ce situaţie ar cere folosirea…? 
 Ce principiu ar fi potrivit pentru rezolvarea…? 
 Ce procedură este mai bună pentru 

îmbunătăţirea….? 
 Ce procedură este mai bună pentru 

corectarea….? 
 Care din următoarele planuri este mai bun 

pentru….? 
 Care din următoarele asigură secvenţele potrivite 

pentru….? 
 Care este cel mai probabil efect pentru….? 

Cele prezentate anterior se referă la aspectele cognitive legate de cunoaşte şi întelegere în 

domeniul fizicii, dar o evaluare completă a performanţelor elevilor trebuie să conţină şi o 

componentă legată de activitatea practică. Competenţe şi abilităţi ce pot fi evaluate în acest 

domeniu sunt: 

 organizarea şi folosirea dispozitivelor, aparatelor şi materialului didactic: 

 urmărirea unor instrucţiuni scrise sau orale, pentru a efectua un experiment 

implicând o serie de operaţii practice  în care, să se modifice sau să se corecteze 

fiecare pas în funcţie de rezultatele obţinute la pasul anterior; 

 folosirea aparatelor, dispozitivelor şi materialului didactic corect, metodic şi în 

condiţii de siguranţă şi protecţie. 



 
 

 
 

 observare, măsurare, înregistrare: 

 efectuarea de observaţii şi măsurători cu un grad de acurateţe în corelaţie cu 

instrumentele şi tehnicile folosite; 

 înregistrarea corectă a rezultatelor, într-un format corect.  

 operarea cu datele rezultate din observaţii şi măsurători: 

 procesarea corectă a datelor cu sau fără instrucţiuni specifice; 

 identificarea şi operarea corectă cu sursele de eroare şi cu erorile; 

 formularea corectă a concluziilor, generalizărilor sau modelelor, dacă este cazul. 

 planificarea/proiectarea investigaţiilor/experimentelor: 

 analizarea sistematică a unei probleme practice şi realizarea unui plan logic de 

investigaţie 

 identificarea într-o situaţie dată a variabilelor şi încercarea de a le controla; 

 evaluarea procedurilor alese, sugerarea şi implementarea modificărilor atunci 

când este cazul, abordarea sistematică. 

Pentru a evalua nivelul de performanţă  legat de competenţele prezentate, elevii ar trebui să fie 

capabili să: 

 urmeze instrucţiuni de asamblare şi folosire a unui montaj experimental; 

 selecteze aparatele corespunzătoare pentru o anumită funcţie; 

 manipuleze corect anumite aparate; 

 citească corect indicaţiile unor aparate; 

 conceapă tabele pentru înregistrarea datelor experimentale; 

 înregistreze corect observaţiile, folosind unităţi de măsură corecte; 

 prelucreze corect datele; 

 reprezinte corect datele sub formă de diagrame; 

 citească corect informaţii din grafice, interpolând sau extrapolând; 

 scrie rapoarte corecte şi clare ale experimentelor/investigaţiilor; 

 descrie în termeni simpli şi corect modul de lucru într-o investigaţie; 

 comenteze în mod critic o procedură 



 
 

 
 

 descrie precauţiile luate la realizarea unei proceduri; 

 sugereze îmbunătăţiri ale unor proceduri. 



 
 

 
 

Reflectează asupra următoarelor teme abordate în cadrul acestei unităţi de 

învăţare şi marchează cu bulină verde temele pe care consideri că le-ai înţeles 

şi învăţat foarte bine, cu bulină galbenă pe cele pe care le-ai înţeles/învăţat 

parţial şi cu bulină roşie pe cel pe care nu le-ai înţeles şi nu le-ai învăţat: 

 Curriculum şi categorii de curriculum; 

 Principiile care stau la baza curriculum-ului naţional; 

 Obiectivele cadru şi obiectivele specifice; 

 Standardele educaţionale; 

 Funcţiile evaluării elevilor; 

 Activităţi specifice procesului de evaluare a rezultatelor învăţării; 

 Etapele proiectării unui proces de evaluare; 

 Metode de evaluare cu avantalele şi dezavantajele lor; 

 Matricea de specificaţii. 

Precizează aspectele asupra cărora consideri că este necesar să se revină la 

cursul următor: 

 

 

 

 

 

 

Dacă doreşti să înţelegi mai bine temele abordate, îţi recomand să citeşti 

următoarele cărţi/ materiale: 

1. Cucoş, C.: Teorie şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Bucureşti, 2008 
2. De Landsheere, G: Evaluarea continuă a elevilor şi examenele – manual de docimologie, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti ,1975 
3. Radu, I.T.: Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004 
4. Stoica, A (coord.): Evaluarea progresului şcolar – de la teorie la practică, Editura  Humanitas, 

Bucureşti, 2003 Stoica, A. (coord.) (2004):  



 
 

 
 

Tema 2.  Evaluarea formativă 

2.1.  Regândirea procesului de evaluare  ca parte integrantă din curriculum 

În limba engleză există doi termeni care se referă la evaluare: evaluation şi assessment. 

Termenul assessment derivă din cuvîntul latin „assidere” care înseamnă a sta alături cuiva. Prin 

semnificaţia sa, cuvântul pune în evidenţă rolul fundamental al evaluării de a oferi feedback 

autentic şi semnificativ pentru îmbunătăţirea învăţării elevilor, a practicilor  instituţionale şi a 

opţiunilor educaţionale. 

Evaluarea curentă este parte integrantă a procesului instructiv şi determină comportamente noi 

atât din partea profesorului cât şi din partea elevului.  

Profesorul trebuie să ia numeroase decizii de la începutul până la sfârşitul procesului instructiv. 

Pentru luarea acestor decizii evaluarea formativă are un rol esenţial şi trebuie să fie conectată 

cu fiecare moment al lecţiei aşa cum este pus în evidenţă în schema următoare. 

 Începutul unităţii de învăţare –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         

 

 Pe parcursul unităţii de învăţare  - Evaluare formativă 



 
 

 
 

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 

 

 La finalul unităţii de învăţare – Evaluare sumativă 

 

 
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 

 

Ca formă de evaluare pentru învăţare, practicile specifice evaluării formative furnizează 

elevilor ţinte clare ale învăţării, exemple şi modele de bună practică, exemple de arii de 

îmbunătăţire, feedback periodic şi obiective ale învăţării. 

 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări: 

Care sunt ponderile evaluărilor formative şi sumative în activitatea ta didactică?. Cum justifici 
aceste ponderi? 



 
 

 
 

Atunci când doriţi să efectuaţi evaluare formativă este bine să ţineţi cont de următoarele: 

 Pentru ca elevii să cunoască obiectivele de învăţare, utilizaţi: 

o Exemple şi exemple contrare; 

o Matrici de specificaţii/planuri de notare; 

o Modele; 

 Investiţi timp pentru ca elevii să îşi dezvolte abilităţi de învăţare prin cooperare şi de 

evaluare reciprocă. 

 Oferiţi elevilor timpul necesar pentru a citi feedback-ul oferit privind munca depusă şi 

oferiţi sugestii sugestii de îmbunătăţire. 

 Adresaţi elevilor întrebări cu răspunsuri deschise care se referă la cunoaştere, 

abilităţi, raţionamente referitoare la conţinutul lecţiei. 

 Acordaţi elevilor timpul necesar pentru a răspunde la întrebări. 

 Începeţi lecţia cu o sesiune de 5 minute de întrebări şi răspunsuri focusate pe cuvinte 

cheie şi concepte din lecţiile anterioare. 

  Folosiţi, fără să nominalizaţi, exemple de activităţi bine efectuate şi de activităţi 

efectuate deficitar. Permiteţi elevilor să stabilească criteriile pe baza cărora activităţile 

respective sunt apreciate ca bune sau ca deficitare. 

 Apreciaţi/ evaluaţi într-o manieră prietenoasă, împreună cu elevii activitatea acestora.  

Astfel, ei vor deveni mai abili în a indentifica punctele tari şi punctele slabe din 

pregătirea lor şi vor înţelege mai bine ce au de făcut pentru a-şi îmbunătăţii 

performanţele. 

 După ce elevii au înţeles scopul activităţii de învăţare, folosirea portofoliilor le va 

permite să reflecteze asupra activităţiilor de învăţare şi să îşi creeze bucle interne de 

autoreglare, să se cunoască şi să se înţeleagă mai bine în calitatea de persoane care 

învaţă. 

 Proiectaţi unităţi de învăţare care să se concentreze la un moment dat asupra unui 

singur aspect privind calitatea. Prin această strategie, unitatea de învăţare este 

divizată în fragmente uşor de gestionat de către elevi. 



 
 

 
 

 Când folosiţi teste cu răspuns selectat, aranjaţi itemii în funcţie de obiectivele de 

învăţare şi oferiţi elevilor lista cu obiectivele de învăţare corelată cu itemii prin care se 

testează obiectivele respective. Când vor primi rezultatele testelor vor înţelege mai 

bine ce obiective ale învăţării au atins şi care sunt obiectivele pentru care trebuie să 

înveţe în plus. 

 Cereţi elevilor să-şi semaforizeze activitatea, marcînd-o cu verde, galben sau roşu 

pentru a indica nivelul de ajutor de care au nevoie. Oferiţi elevilor buline colorate în 

verde, galben şi roşu pentru folosirea lor în acordarea de feedback în inter-evaluare 

(evaluare reciprocă). 

 Realizaţi pentru elevi modele de muncă exemplară şi discutaţi cu ei atributele 

modelelor respective. 

 Definiţi standarde de construct şi criterii de referinţă pentru a identifica exact ceea ce 

trebuie să ştie elevii şi ceea ce trebuie să facă pentru a ajunge la nivelul de referinţă 

definit. Folosiţi standardele şi indicatorii de referinţă atunci când oferiţi feedback 

descriptiv elevilor.  

 În situaţiile în care oferiţi feedback comentaţi concentrându-vă pe îmbunătăţirile 

activităţii elevului în raport cu performanţele anterioare, pentru că o astfel de 

abordare creşte motivaţia elevilor. Un studiu efectuat de  Ruth Butler în 1988 a arătat 

că cele mai mari câştiguri în activitatea de învăţare se obţin atunci când feedback-ul 

este administrat doar sub formă de comentarii, evaluarea nefiind însoţită de notare.  

 Elevii trebuie să cunoască obiectivele de învăţare înainte de începerea sarcinii. 

 Concentraţi sugestiile pe aspecte menite să diminueze decalajul dintre rezultatele 

învăţării elevilor şi performanţele dorite. 

 Oferiţi modele eficiente de notare astfel încît elevii să fie antrenaţi să se auto-

evalueze eficient şi să folosească eficient evaluarea reciprocă. 

 Oferiţi sugestii pentru ca elevii să se autoevalueze. De exemplu puteţi cere elevilor ca 

în procesul de autoevaluare să parcurgă următoarele trei etape: 

o Etapa 1 - Elevii identifică succesele lor proprii.  

o Etapa 2 - Elevii identifică  ceva ce trebuie să îmbunătăţească; 



 
 

 
 

o Etapa 3 - Elevii evaluează propriile performanţe şi îşi acordă o notă. 

 Pot fi folosite în procesul instructiv metode specifice dezvoltării gândirii critice. La 

începutul activităţii de învăţare, se împarte tabla în trei coloane şi referitor la o temă 

de învăţare, elevii trebuie să identifice şi să scrie într-una dintre coloane, ce ştiu, ce 

au aflat şi ce doresc să afle referitor la tema abordată. Ca urmare a unei astfel de 

abordări, elevul auto-evaluează ceea ce a fost efectiv învăţat cu privire la subiect. 

1.2 Caracteristici ale evaluării formative 

În schema de mai jos sunt prezentate etapele unei unităţi de învăţare care are inclusă în 
ea evaluarea formativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În tabelul următor sunt prezentate scopurile unei evaluări formative (evaluare pentru învăţare) şi 

activităţile didactice prin care pot fi atinse aceste scopuri: 

 

Scopuri propuse Exemple de evaluare formativă (pentru învăţare) 

Pentru a îmbunătăţi Expemporale la care nu se acordă note, teste predictive, 

 
 

 
  

  

Identifică 
decalajele 

Planifică 
modificările 

unităţii de 
învăţare 

Construieşte 
noi etape în 

învăţare 

Oferă  

feedback 
Interpretează 

evidenţele 

 

Elimină 
decalajul 

Obţine 
evidenţe ale 

învăţării 

 
 

  

Progresul în învăţare
 Stabileşte obiectivele învăţării
defineşte criteriile de 
succes 



 
 

 
 

activitatea de învăţare 
a elevilor 

interviuri, monitorizarea procesului, matrice de specificaţii, 

ghiduri de notare, rapoarte, întrebări focalizate, bilete de ieşire, 

liste de verificare, teste de evaluare sumativă urmate de 

analiza lor împreună cu elevii, observare informală şi/sau 

sistematică, portofolii. 

Pentru a corecta 
procesul instructiv 
Pentru a identifica 
nevoile elevilor 
Pentru a îmbunătăţi 
programul instrucţional 
 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări: 

Care au fost scopurile evaluărilor formative pe care le-ai realizat în ultima lună de activitate 
didactică? Ce metode de evaluare ai folosit pentru scopurile menţionate? Argumentează 
metodele folosite. 

 

În cazul în care le sunt prezentate elevilor matricele de specificaţii, este recomandabil ca 

structura lor să ţină cont de taxonomia lui Bloom: 

 Obiective 

Itemi 
selectaţi 
pentru 
evaluarea 
cunoştinţelor  
 

Itemi selectaţi 
pentru 
evaluarea 
nivelului de 
înţelegere  

Itemi 
selectaţi 
pentru 
evaluarea 
abilităţilor de 
folosite/ 

aplicare 

Itemi selectaţi 
pentru 
evaluarea 
abilităţilor de 
analiză 

Itemi  

selectaţi pentru 
evaluarea 
abilităţilor  

de  

sinteză 

Itemi selectaţi 
pentru 
evaluarea 
abilităţilor  

de  

evaluare 

Pondere 

Scop 1: Elevii 
vor şti... 

Obiectivul 1.1 
… 

Răspuns 
elaborat 

      

Obiectivul 1.2 
… 

Itemi cu 
alegere 
duală 

Răspuns 
elaborat 

     

Scop 2: Elevii 
vor folosi... 

Obiectivul 2-1: 
Foloseşte... 

  
Răspuns 
elaborat 

    

Obiectivul 2-2: 
Adaptează... 

  
Itemi cu 
alegere 
multiplă 

    



 
 

 
 

Scop 3: Elevii 
vor realiza.. 

Obiectivul 3-1: 
Realizează... 

    
Evaluarea 
performanţelor 

  

Scop 4: Elevii 
vor evalua... 

Obiectivul 4-1: 
Evaluează... 

     
Exerciţii 
interpretative 

 

Obiectivul4-2: 
Alege... 

     
Exerciţii 
interpretative 

 

 

Ca urmare a unei astfel de abordări a unităţii de învăţare şi a folosirii evaluării formative, 

comportamentul elevului se schimbă şi prezintă noi caracteristici: 

 Analizează cu profunzime sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească; 

 Îşi exprimă propriile idei; 

 Au încredere că ideile exprimate sunt luate în considerare; 

 Sunt conştienţi de responsabilitatea propriilor acţiuni; 

 Apreciază activităţile în echipă şi comunicarea ca mijloace de clarificare a unor lucruri pe 

care nu le-au înţeles şi de rezolvare a unor probleme; 

 Identifică situaţiile în care au nevoie de ajutor; 

 Au încredere în propria judecată ca urmare a respectului acordat de colegi şi de profesor; 

 Manifestă respect şi încredere colegilor ; 

 Manifestă satisfacţie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 Caută soluţii originale pentru rezolvarea problemelor. 

 

2.3  Metode şi instrumente de evaluare adecvate evaluării formative 

Evaluarea formativă se poate face atât prin metode formalizate, cum sunt testele de exemplu, 

cât şi prin metode informale, ne-sistematice.  Chiar dacă pentru evaluarea formativă se folosesc 

metode informale, pentru ca aceasta să fie eficientă şi să ofere informaţii cu privire la rezultatele 

învăţării elevilor şi la performanţele acestora, este necesară rigoare în proiectarea şi folosirea lor 

şi trebuie ca ele să fie corelate cu rezultatele aşteptate ale învăţării. 



 
 

 
 

Deoarece informaţiile referitoare la itemi, tipuri de itemi, mod de construcţie al itemilor şi al 

testelor scrise vor fi date în capitolul următor, în acest capitol vor fi prezentate doar cîteva 

metode şi instrumente de evaluare formativă asupra cărora nu se va reveni în capitolele 

următoare: 

 Profesorul cooperant - este o metodă care permite colectarea de informaţii despre elevii 

cu care lucrează profesorul, informaţii care provin de la profesorul cooperant. Profesorul 

cooperant este un coleg care predă la aceeaşi clasă şi căruia i se cer informaţii despre 3-

4 elevi. Informaţiile respective sunt folosite ca puncte de plecare pentru observarea 

sistematică a elevilor şi în proiectarea didactică. 

 Teme pentru acasă şi extemporale: 

o Cea mai simplă formă de informare şi analiză a modului în care învaţă elevii se 

bazează pe temele periodice pentru acasă şi pe extemporale; 

o Informaţia colectată din temele pentru acasă şi din extemporale este cu atât mai 

bogată cu cât se solicită elevilor să răspundă la întrebări care să pună în evidenţă 

modul în care gândesc. Este de un ajutor deosebit pentru proiectarea didactică să 

se pună elevilor întrebări care să solicite elevii să gândească şi în care se face 

referire la teme care încă nu au fost abordate în clasă. În acest mod se poate 

aprecia mai uşor cum gândesc şi nu se face confuzie între ceea ce gândesc şi 

ceea ce au memorat. 

 Bilete de ieşire – metoda constă în următoarele: 

o Se distribuie elevilor bucăţi mici de hârtie care seamănă cu nişte bilete şi care 

conţin spaţii libere pentru scris; 

o Se pun elevilor două întrebări la care trebuie să răspundă în scris pe biletele 

respective: o întrebare referitoare la ideea principală care se desprinde din lecţia 

predată şi o întrebare prin care se cere explicarea unui concept predat în ora 

respectivă; 

o Elevii au la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde în scris, pe bilet, la cele două 

întrebări. Pe bilete nu se menţionează numele elevilor. 

o La ieşirea din clasă elevii predau profesorului biletele; 



 
 

 
 

o Din analiza biletelor profesorul poate constata ce au învăţat şi înţeles elevii din 

lecţie şi poate efectua o proiectare eficientă a lecţiei următoare. 

 Extemporal de 3 minute  - metoda constă în următoarele: 

o Se pune elevilor o singură întrebare cu răspuns deschis şi li se cere să răspundă 

în scris la întrebarea respectivă în maxim 3 minute; 

o Întrebarea pusă poate fi de forma: 

 Care este cel mai important lucru discutat astăzi? 

 Care a fost ideea cea mai confuză prezentată astăzi? 

o Se colectează extemporalele şi se discută pe baza lor pentru a identifica alte 

confuzii şi concepţii greşite. 

 Cartografierea de concepte –metoda constă în următoarele: 

o Sarcina de lucru se distribuie pe echipe; 

o Fiecare echipă primeşte o listă cu aproximativ 15 cuvinte cu care poate fi 

formulată o anumită idee şi un număr de etichete egal cu numărul cuvintelor; 

o Se solicită elevilor să scrie pe fiecare etichetă unul dintre cuvintele din listă şi să 

aranjeze etichetele într-o ordine în care să construiască un text cu sens. 

o Profesorul efectuează operaţia, folosind alte cuvinte, pentru a demonstra elevilor 

cum trebuie să lucreze; 

o Pe parcursul efectuării de către elevi a sarcinii de lucru, profesorul urmăreşte 

modul în care lucrează aceştia. Este de reţinut faptul că scopul metodei este 

acela de a identifica modul în care gândesc elevii şi nu de a vedea dacă răspund 

corect sau greşit. 

o În ora următoare profesorul alege şi prezintă întregii clase câteva dintre produsele 

elevilor şi propriul lui produs realizat cu aceleaşi cuvinte. Profesorul pune în 

evidenţă faptul că există mai multe modalităţi de organizare a unui grup de 

termeni şi solicită elevilor să compare ceea ce au făcut ei cu ceea ce au făcut 

colegii şi profesorul. De asemenea se discută dacă unii dintre elevi trebuie să îşi 

schimbe modul de gândire. 



 
 

 
 

 Semaforul – în cadrul acestei metode, pentru ca profesorul să afle măsura în care elevii 

consideră că au înţeles diferite conţinuturi abordate într-o oră, solicită elevilor să 

marcheze cu: 

o verde aspectele pe care consideră că le-au înţeles; 

o galben aspectele pe care nu sunt siguri dacă le-au înţeles sau nu; 

o roşu aspectele pe care nu le-au înţeles. 

 Observarea sistematică a elevilor în timpul activităţii didactice. Pentru colectarea 

informaţiilor pentru această metodă se pot folosi următoarele tipuri de instrumente: 

o fişa de evaluare; 

o scara de clasificare; 

o lista de verificare/ control. 

 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări: 

Pe care dintre metodele de evaluare formativă prezentate anterior le-ai folosit în activitatea ta 
didactică? Care au fort efectele acestor evaluări? 

 Investigaţia – se derulează sub forma unei activităţi în care elevul primeşte o sarcină de 

lucru şi instrucţiuni precise pentru efectuarea sarcinii respective. Pentru efectuarea 

sarcinii elevul trebuie să demonstreze o gamă largă de cunoştinţe şi abilităţi. Prin 

investigaţie elevul are posibilitatea să aplice în mod creativ cunoştinţele acumulate şi să 

exploreze situaţii noi sau foarte puţin asemănătoare cu cele din experienţe anterioare. 

Pot fi folosite ca metode ale evaluării formative şi următoarele metode alternative: proiectul, 

portofoliul şi autoevaluarea. 

În exemplul următor este prezentată o metodă de evaluare formativă la limba engleză, în care 

sarcina de evaluare este interviul, iar competenţele evaluate sunt vorbitul şi ascultatul. Pentru 

evaluare, doi elevi simulează un interviu. Fiecare dintre elevi (intervievator şi intervievat ) 

primeşte o fişă cu instrucţiuni privind interviul, iar evaluarea este făcută atât de profesor (folosind 

o scară de clasificare) cât şi de elevi (evaluare reciprocă, folosind o fişă de evaluare). 



 
 

 
 

 

Ghidul de interviu pentru intervievator 

Sarcina :   Să efectueze un interviu 

Intervievator: 
 

Intervievat: 
 

Descrierea sarcinii: 
 

 

Scopul interviului este de a afla mai multe lucruri despre un coleg sau o colegă de clasă. 

 

Nu vei pune întrebări foarte personale.  Notează răspunsurile pentru că profesorul îţi va cere apoi fie să îţi prezinţi oral, în 
faţa clasei colegul intervievat, fie să  descris într-un raport scris. 

 

Pentru a colecta informaţii de la colegul tău/colega ta, foloseşte întrebări de tipul celor de mai jos. Foloseşte în întrebări 
atât timpul prezent (present tense)  

 

Who 

Where 

What 

Why 

Which 

How 

Who are you favourite music groups? 

Where do you live/work? 

What is your favourite music? What are your favourite sports/TV shows? 

Why did your family come to Romania? 

Which course do you like best?  

How do you like this school, the gym class, the teachers? 

Formulează întrebări la timpul trecut (past tense using did) 



 
 

 
 

When did you come to Canada? 

Where did you work last summer? 

Scrie în tabelul de mai jos, înainte de interviu, întrebările pe care le vei pune. 

Întrebări puse Răspunsuri primite 

1.  

2.  

3.  

 

Ghidul de interviu pentru intervievat 

Sarcina :   Să răspundă la întrebări în cadrul unui interviu 

Intervievat:  

Intervievator:  

Descrierea sarcinii:  

Vei permite unui coleg/ unei colege de clasă să te cunoască mai bine răspunzând la întrebările pe care le-a pregătit. 

Pentru pregătirea interviului completează următoarea fişă 

Scrie 5 informaţii referitoare la viaţa ta şi a familiei tale, de exemplu unde locuieşti şi cu cine 

1 

2 

3 

4 

5 



 
 

 
 

Prezintă sporturile, grupurile muzicale, spectacoleleTV favorite, preocupări/pasiuni pe care le ai 

1 

2 

3 

4 

5 

Scrie trei lucruri despre activitatea ta şcolară şi despre cum îţi petreci timpul în weekend-uri. 

1 

2 

3 

Fişa de evaluare – evaluare reciprocă 

Sarcina de 

evaluare 

Interviu 

Nume:  Data:  

Intervievator:   

   

Aspecte avute în vedere Foarte rar Uneori Adesea 

o  A pus toate întrebările în limba engleză    

o A pus întrebări interesante şi adecvate    

o A pus tipuri variate de întrebări    

o A folosit diferite cuvinte interogative    

o A acordat intervievatului timpul necesar pentru a răspunde    



 
 

 
 

Comentarii şi sugestii 

Intervievat:   

   

Aspecte avute în vedere Foarte rar Uneori Adesea 

o  A răspuns la toate întrebările în limba engleză    

o A dat răspunsuri potrivite     

o A dat răspunsuri elaborate, nu a răspuns cu DA sau NU    

o A dat răspunsuri interesante    

o A acordat timpul pentru a răspunde    

Comentarii şi sugestii 

Consider că interviul a fost interesant pentru că: ...................................................................................................... 

Am învăţat că partenerului meu îi place..................................................................................................................... 

 

Scară de clasificare – pentru profesor 

Sarcina de evaluare: Interviu  

Nume:  Data:  

   

In
te

rv
ie

va
to

r 

In
te

rv
ie

va
t 

Comunicare  

 Conţinut 

 Au fost puse întrebări sau s-a răspuns la întrebări relevante referitoare la: 

 o familie, 

o sporturi, activităţi în timpul liber, pasiuni 

  



 
 

 
 

o cursuri şi interes şcolar, 

o preocupări culturale în familie şi alte aspecte relevante 

 

 

 

 

 

 

Excelent Interviul a inclus toate aceste elemente   

Satisfăcător Interviul a inclus trei dintre aceste elemente   

Nesatisfăcător Interviul a inclus două sau mai puţin dintre aceste elemente   

Limbaj 
   

 o S-a vorbit permanent în limba engleză, 

o S-a folosit intonaţia potrivită 

o S- au folosit propoziţii corect structurate 

o Intervievatorul a folosit cuvinte variate 

o Intervievatul a dat răspunsuri elaborate, nu s-a limitat la DA sau NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelent Interviul a inclus toate aceste aspecte   

Satisfăcător Interviul a inclus două dintre aceste aspecte   

Nesatisfăcător Interviul a inclus unul sau niciunul dintre aceste aspecte   

Cultură 
   

 Toate întrebările/ răspunsurile au fost la un nivel cultural adecvat şi nu au fost prea 

personale 

  

Excelent Interviul a inclus toate aceste aspecte   

Nesatisfăcător Interviul a inclus unul sau niciunul dintre aceste aspecte   

Strategie 
   



 
 

 
 

 o S-a menţinut contactul vizial 

o S-a acordat timp interlocutorului pentru a vorbi 

 

 

 

 

Excelent Interviul a inclus toate aceste aspecte   

Nesatisfăcător Interviul a inclus unul sau niciunul dintre aceste aspecte   

 

În activităţi de evaluare formativă în care evaluarea se efectuează de către profesor, de elevul 

evaluat şi de coleg/colegi, fiecare dintre actori joacă un rol distinct în procesul de evaluare şi în 

demersul didactic de atingere a unor obiective de învăţare, aşa cum se poate vedea în tabelul 

următor: 

Actor Unde se doreşte să ajungă elevul Unde se află elevul Cum să ajungă la nivelul de 

cunoaştere proiectat 

 

 

Profesor 

Clarifică şi prezintă intenţiile de 

învăţare 

Coordonează discuţiile şi 

activităţile pentru colectarea 

datelor privind evidenţa 

învăţării 

Oferă feedback elevului şi 

foloseşte evidenţele privind 

învăţarea pentru adaptarea 

procesului instructiv la 

nevoile identificate ale 

elevului 

 

Coleg 

(evaluare reciprocă) 

Înţelege intenţiile de învăţare şi 

rolul lui în evaluarea reciprocă 

Activează ca resursă pentru 

activitatea de învăţare a 

colegului 

Oferă feedback colegului 

pentru ca acesta să îşi 

îmbunătăţească 

performanţele 

 

 

Elev 

Înţelege intenţiile de învăţare Activează ca gestionar al 

propriei învăţări 

Îşi înţelege nevoile de 

învăţare şi acţionează ca 

responsabil al propriei 

învăţări 

 



 
 

 
 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări: 

Pentru ce situaţii de învăţare ai folosit auto-evaluarea şi evaluarea reciprocă a elevilor ca 
evaluare formativă? Cum ai pregătit elevii pentru aceste metode de evaluare? Cum ai folosit 
feedback-ul rezultat din aceste metode de evaluare? 

 

a în orice altă activitate de învăţare şi în experimentul didactic un rol important îl are evaluarea 

formativă, fie că este vorba de evaluarea elevilor sau echipelor de elevi,  realizată de profesor, 

de inter-evaluare sau autoevaluare. 

Pentru evaluarea în activităţi experimentale pot fi folosite mai multe metode şi instrumente, 

dintre care mai importante sunt: 

 observarea sistematică a elevilor pentru care se pot folosi ca instrumente: 

o  şi fişa/grila de evaluare/observare pentru evaluare individuală sau de grup, 

interevaluare şi autoevaluare; 

o scara de clasificare-construită prin ordonări şi gradări de date obiective; 

o lista de control sau verificare. 

 investigaţia/experimentul care poate fi folosit ca metodă de evaluare pe baza criteriilor de 

notare; 

 referatul experimentului; 

 listele de evaluare; 

 proiectul; 

 portofoliul. 

În continuare sunt prezentate câteva exemple de instrumente de evaluare care pot fi utilizate în 

activitatea experimentală. 

Observarea sistematică este o metodă de evaluare care permite evaluarea de competenţe, 

atitudini şi comunicare în activităţi experimentale.  

Caracteristici evaluate 



 
 

 
 

Competenţe Atitudini Comunicare 

 organizarea şi 

interpretarea datelor; 

 selectarea şi organizarea 

corespunzătoare a 

instrumentelor de lucru; 

 descrierea şi 

generalizarea unor 

procedee, tehnici, relaţii; 

 utilizarea materialelor 

auxiliare pentru realizarea 

unei demonstraţii; 

 identificarea unor relaţii; 

 utilizarea calculatorului în 

situaţii corespunzătoare. 

 concentrarea asupra 

sarcinii de rezolvat; 

 implicarea activă în 

rezolvarea sarcinii; 

 punerea unor 

întrebări pertinente 

profesorului; 

 îndeplinirea sarcinilor; 

 revizuirea metodelor 

utilizate şi a 

rezultatelor. 

 discutarea sarcinii 

cu profesorul în 

vederea înţelegerii 

acesteia; 

 modul de 

prezentare a 

propiilor produse; 

 cooperarea în 

echipă; 

 ascultarea activă; 

 toleranţă faţă de 

ideile celorlalţi 

 

Scara de clasificare în care  setul de caracteristici/comportamente de evaluat este însoţit de un 

anumit tip de trepte/niveluri de realizare (de exemplu acord puternic sau foarte bine (FB), acord 

sau bine(B), indecis sau suficient (SF), dezacord sau slab(S), dezacord puternic sau foarte 

slab(FS)). 

Lista de control prin intermediul căreia se constată doar prezenţa sau absenţa unei/unui,  

caracteristici/comportament, fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă. 

Exemplu de listă de control: 

 

Activitatea/atitudinea faţă de sarcina de lucru Da Nu Comentarii (eventual) 

A identificat situaţia-problemă    



 
 

 
 

A formulat ipoteze    

A selectat corect abordarea    

A urmat instrucţiunile    

A explicat modul de lucru    

A folosit corect echipamentul    

A observat atent    

A măsurat cu acurateţe    

A înregistrat corect datele observate/măsurate    

A organizat corect datele înregistrate    

A detectat discrepanţe şi asemănări între date    

A comunicat rezultatele    

A formulat concluziile    

A dus activitatea până la capăt    

A cooperat cu ceilalţi membri ai echipei    

A împărţit materialele cu ceilalţi    

A solicitat ajutorul atunci când a fost cazul    

A făcut curat la locul de muncă    

 

Exemplu de scară de clasificare pentru echipă: 
 
Sarcina de lucru ________________                      Numele elevilor 
                                                                                1. ________________________ 
Nume profesor ----------------------------                     2. _________________________ 



 
 

 
 

                                                                                3. _________________________ 
Data  ___________                                                4. _________________________ 
 

 Dovezi se găsesc în..      

Grupul trebuie să fie capabil să.... Raportul 

grupului 

Prezentarea 

orală 

Observaţia 

profesorului 

Altele.. 

specificaţi 

F.B B Suf S F.S 

1. Identifice situaţia-problemă 
sau identifică şi foloseşte 
proprietăţi necesare pentru 
scopul propus  

         

2. Formuleaze ipoteze bazându-
se pe cunoştinţe anterioare 

         

3. Identifice informaţii şi paşi 
necesari pentru rezolvarea 
situaţiei problemă 

         

4. Testeze predicţiile/ipotezele          

5. Colecteze date pertinente 
pentru rezolvarea problemei/ 
situaţiei problemă 

         

6. Facă deducţii/ raţionamente 
bazate pe date pertinente 

         

7. Tragă concluzii corecte şi le 
argumentează 

         

8. Comunice în scris strategia şi 
rezultatele investigaţiei 

         

9. Comunice oral strategia şi 
rezultatele investigaţiei 

         

10. Colaboreze eficient 

 

         



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflectează asupra următoarelor teme abordate în cadrul acestei unităţi de 

învăţare şi marchează cu bulină verde temele pe care consideri că le-ai înţeles 

şi învăţat foarte bine, cu bulină galbenă pe cele pe care le-ai înţeles/învăţat 

parţial şi cu bulină roşie pe cel pe care nu le-ai înţeles şi nu le-ai învăţat: 

 Caracteristicile evaluării formative; 

 Scopurile evaluării formative; 

 Metode de evaluare formativă; 

 Proiectarea evaluării formative; 

 Rolul auto-evaluării şi evaluării reciproce; 

 Metode de recepţionare a feedback-ului şi de folosire a 

informaţiilor pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. 

Precizează aspectele asupra cărora consideri că este necesar să se revină la 

cursul următor: 

 

 

 

 

 

 

Dacă doreşti să înţelegi mai bine temele abordate, îţi recomand să citeşti 

următoarele cărţi/ materiale/site-uri: 

1. Cucoş, C.: Teorie şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Bucureşti, 2008 
2. De Landsheere, G: Evaluarea continuă a elevilor şi examenele – manual de docimologie, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti ,1975 
3. Radu, I.T.: Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004 
4. Stoica, A (coord.): Evaluarea progresului şcolar – de la teorie la practică, Editura  Humanitas, 

Bucureşti, 2003 Stoica, A. (coord.) (2004):  
5. Rethinking classroom assessment with purpose in mind, Manitoba education, 2006, 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/wncp/rethinking_assess_mb.pdf 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Proiectarea procesului de evaluare formativă 

În proiectarea unui proces de evaluare formativă trebuie ţinut cont de următoarele principii: 

o Evaluarea formativă trebuie să fie conformă unei metodologii comunicative / experimentale; 

o Evaluarea formativă trebuie să fie conectată direct cu rezultatele învăţării; 

o Evaluarea formativă se bazează pe sarcini de lucru clare; 

o Evaluarea formativă nu poate fi globală; 

o Evaluarea formativă urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor elevilor printr-un feedback de 

calitate; 

o Evaluarea formativă permite elevilor să se implice sistematic şi progresiv în procesul de 

evaluare; 

o Evaluarea formativă este un mijloc ideal pentru dezvoltarea unei strategii de sensibilizare. 

Aceste strategii pot fi grupate în trei tipuri generale: 

 Strategii metacognitive: 

 Sosirea la ore pregătit pentru învăţare; 

 Concentrarea la activităţile de învăţare; 

 Asigurarea că sarcinile de lucru au fost înţelese în totalitate; 

 Asigurarea că sarcinile de lucru au fost duse la îndeplinire în totalitate; 

 Implicarea în evaluare-autoevaluare. 

 Strategii cognitive: 

 Derularea tuturor activităţilor proiectate pentru învăţare; 

o Planificare; 

o Reglare; 

o Evaluare 

 Stategii socio-afective: 

 Cooperare reciprocă; 



 
 

 
 

 Solicitare de ajutor atunci când este cazul; 

 Solicitare de clarificări; 

 Administrarea eficientă a stress-ului în activitatea de învăţare. 

o Evaluarea formativă este diversificată; 

Aşa1 după cum s-a menţionat anterior evaluarea formativă este integrată în procesul de învăţare 

şi locul şi rolul ei în acest proces trebuie stabilit în faza de proiectare a fiecărei unităţi de 

învăţare.  În schema logică următoare este prezentat un model de proiectare a unei unităţi de 

învăţare, în care atât în activitatea profesorului cât şi în cea a elevului sunt incluse elemente de 

evaluare. 

                                                           
1 Didactica fizicii 2 –Demersuri adecvate învăţării fizicii, Delia Constanţa Davidescu, Olivia Maria Jidveian, 2007, 
MEC, Proiectul pentru învăţământul rural 



 
 

 
 

Acest model a fost adaptat după modelul prezentat de Liliana Ciaşcai în lucrarea „Didactica fizicii”. 

 

O componentă foarte importantă a evaluării formative se referă la modul în care elevii îşi iau 

notiţe. Ceea ce se învaţă în orele de clasă depinde în mare măsură de înţelegerea şi reţinerea 

A c tiv ita te a   
p ro fe s o ru lu i 

A c tiv ita te a   
e le vu lu i 

  F o rm u le a ză  e le v ilo r so lic ita re a  d e  a  rea liz a  
o  sa rc in ă  d id a c tică , s ta b i lin d  îm p re u n ă  cu  
e le v ii s co p u l e i;  

  D e sc rie  sa rc in a  ş i c on d iţ iile  d e  re a liza re . 

  Îş i a su m ă  s a rc in a ; 
  Îş i c o n s tru ie ş te  o  p r im ă  re p re ze n ta re  a  

sa rc in ii.  

  S p ec if ică   c r ite r iile  d e  e v a lu a re . 
 

  C o n tr ib u ie  la  p re c iza re a  c r ite r iilo r d e  e v a lu a re  
  Îş i în tre ge ş te  re p re ze n ta re a  a su p ra  sa rc in ii. 

 

  S u ge re a ză , d a că  e s te  c a zu l, m a i m u lte  
s tra te g ii d e  re zo lva re . 

 

  A le g e , m o tiv â n d  a le g e re a , o  s tra te g ie  d e  
re zo lv a re ; 

  P rev e d e  ş i p la n ifică  e ta p e le . 
 

  R ă sp u n d e  so lic ită r ilo r 
 

  R e z o lvă  sa rc in a   p ro p us ă . 
 

  R e a m in te ş te  c r ite r iile  d e  re u ş ită ; 
  S o lic ită  e le v ilo r  şă -ş i co n tro le ze  în  

p e rm an e n ţă  a c ţiu n ile  în  ra po r t cu  ce rin ţe le ; 
  R ă sp u n d e  so lic ită r ilo r 

 

  Îş i a u to c o n tro le a ză  ş i re g lea z ă  a c tiv ita te a  
ra p o r ta t la  c r ite r iile  d e  e va lu a re . 

 

O b ie c tivu l o p e ra ţion a l 
e s te  co n s id e ra t a tin s  

M a i s un t sa rc in i ?  

N u  

D a  

  S o lic ită  tra n s fe ru l cu n o ş tin ţe lo r . 
 

  R e a liz e a z ă  tra n s fe ru l d e  cu n o ş t in ţe  s o lic ita t. 
 

  R e ve de  re zo lv a re a  sa rc in ilo r ; 
  Îş i re v iz u ie ş te  p ro c e d u rile  s im p lificâ n d u -le  ş i 

ie ra rh izâ n d u -le ; 
  S e  a u to e va lu e a ză  

  C e re  e le v ilo r  s ă -ş i re v ad ă  ş i e v a lue ze  
cu n oş tin ţe le  ş i p ro ce d u r ile  a p lica te  în  
t im p u l o re i; 

  S p rijin ă  a ce a s tă  ac tiv ita te  a  e le v ilo r. 
 



 
 

 
 

informaţiilor sub formă de notiţe. Luarea notiţelor are importanţă pe de o parte pentru că 

reprezintă o codificare a informaţiei primită în clasă într-o formă care are semnificaţie pentru 

elev, şi pe de altă parte pentru că este o sursă de reactualizare a procesului de învăţare atunci 

când elevii se pregătesc pentru evaluări sumative.  

Studiile făcute în anii 80 în Stalele Unite au pus în evidenţă că la testele sumative elevii care au 

notiţe bune au rezultate mai bune decât cei care nu ştiu cum să îşi ia notiţe, iar dintre cei care 

ştiu să îşi ia notiţe rezultatele cele mai bune le au cei 11% care  includ în notiţe idei critice cu 

privire la activitatea de învăţare la care au participat. 

Ţinând cont de cele menţionate anterior reiese clar faptul că profesorul trebuie să îi înveţe pe elevi 

să ia notiţe, trebuie să monitorizeze activitatea de luare de notiţe şi să ofere feedback periodic. 

Pentru acest tip de activitate în literatura de specialitate se oferă profesorului câteva sugestii: 

 Să pregătească notiţe parţiale pentru elevi; 

 Să vorbească rar în secţiunile expozitive ale lecţiilor; 

 Să îşi fragmenteze expoziţiile; 

 Să sublinieze ideile principale; 

 Să informeze elevii cu privire la aşteptări privind luarea  notiţelor; 

 Să încurajeze elevii să îşi revizuiască acasă notiţele; 

 Să încurajeze elevii să schimbe notiţele unii cu alţii.  

Pot fi organizate ore în care să se compare notiţe luate de diverşi elevi şi împreună cu elevii să 

se stabilească punctele tari şi cele slabe din notiţele analizate. 

2.5 Arta de a pune întrebări şi de a monitoriza 

 

Orice activitate de învăţare este un proces de modelare a schimbării atât la nivelul achiziţiilor şi 

performanţelor elevului cât şi la nivelul profesorului. În acest proces întrebările au un rol deosebit 

de important. Pentru a pune în evidenţă acest lucru Robert Gaef afirmă că: "Răspunsurile au 

tendinţa de a rezilia curiozitatea. Întrebările stimulează şi direcţionează curiozitatea.” 



 
 

 
 

Mai multe cercetări contemporane privind modelele comportamentale ale profesorilor au pus în 

evidenţă faptul că, într-o zi,  un profesor pune între 300 şi 400 de întrebări. 

Profesorii pun întrebări din mai multe motive (de la Morgan şi Saxton, 1991): 

 actul de a pune întrebări îi ajută pe profesori să menţină elevii implicaţi activ în lecţii; 

 prin răspunsuri la întrebări elevii au posibilitatea să-şi exprime deschis ideile şi gândurile; 

 chestionarea elevilor permite ca aceştia să audă alte explicaţii, diferite, referitoare la tema/ 

problema abordată, oferite de către colegii lor; 

 punând întrebări profesorii reuşesc să menţină un ritm controlat al lecţiilor lor;  

 chestionarea elevilor îi ajută pe profesori să evalueze învăţarea acestora şi să revizuiască 

lecţiile după cum este necesar. 

 

 

 



 
 

 
 

Prin urmare utilizarea întrebărilor este o metodă de predare foarte folosită, profesorii ştiind că 

transferul de cunoştinţe şi înţelegerea conceptuală  sunt posibile prin acest proces. Din păcate, 

deşi actul de a pune întrebări are potentialul de a facilita în mare măsură procesul de învăţare, 

are, de asemenea, capacitatea de a opri un copil de la învăţare dacă este practicat incorect. 

Conţinutul întrebărilor şi modul în care profesorii adresează aceste întrebări determină dacă acestea 

sunt sau nu eficiente. Unele greşeli pe care profesorii le fac atunci când pun întrebări sunt: 

 pun întrebări vagi (ex. Ce părere aveţi despre povestea pe care tocmai am citit-o?); 

 pun întrebări care ar putea fi prea abstracte pentru copiii de o anumită vârstă (ex. 

Cum puteţi explica faptul că în acelaşi moment la Londra ora este 12:00, iar la 

Bucureşti este 14:00?, întrebare pusă unor elevi din clasa I-a). 

Atunci când întrebările puse de profesor sunt de tipul celor menţionate anterior, elevii nu vor şti 

cum să răspundă, sau vor răspunde incorect. Astfel este împiedicată crearea unui mediu de 

susţinere în clasă, iar elevii vor avea sentimentele de eşec care pot cauza atitudini negative faţă 

de învăţare. 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 

S-a întâmplat să constaţi că anumite întrebări puse de tine cu scopul de a facilita procesul de 
învăţare, în loc să îi ajute pe elevi au avut un efect negativ? Dacă răspunsul este DA, te rog să 
prezinţi care au fost situaţiile de învăţare şi întrebările respective, cum ai constatat că nu au avut 
efectul scontat şi ce măsuri ai luat pentru remedierea procesului de învăţare. 

Arta2 de a pune întrebări este foarte importantă în activitatea didactică. Cu privire la aceste 

întrebări se pot pune două probleme: 

  sunt în măsură aceste întrebări să stimuleze gândirea critică sau pe cea creativă a elevului 

? 

 care categorii de întrebări realizează acest deziderat ? 

                                                           
2 Didactica fizicii 2- Demersuri adecvate învăţării fizicii, Delia Constanţa Davidescu, Olivia Maria Jidveian, 2007, 
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                                      sau  
               Înch ise                          Desch ise 
 
 
 
                                      sau  
           Co n verge nte                  D iv erg en te 
 

 
                                      sau  
         D e n iv e l scăzut               De nivel  în a lt 
 

 
                                      sau   
          N ivel scăzu t                     N iv el rid ica t 
          d e  in vestigar e                 d e inv estig are 

 

Cercetările făcute pun în evidenţă faptul că 60% dintre întrebările puse de profesor elevilor cer 

reproduceri, 20% solicită elevilor folosirea proceselor cognitive de nivel înalt şi 20% sunt 

procedurale. Dezvoltarea gândirii necesită modificarea acestor procente. Există mai multe criterii 

de clasificare a întrebărilor, dar indiferent de criteriu, cel mai des întrebările se împart în două 

categorii. 

De exemplu o metodă de clasificare a întrebărilor constă în a determina dacă sunt cu nivel 

scăzut de investigare (închise sau convergente)  sau cu nivel ridicat de investigare (deschise 

sau divergente). 

Întrebări cu nivel scăzut de investigare - sunt focalizate pe cunoştinţe învăţate anterior şi 

solicită elevul să realizeze una din următoarele cerinţe: 

o explicarea semnificaţiei unui termen; 

o prezintarea unui conţinut prin cuvinte sau fraze; 

o exemplificarea a...; 



 
 

 
 

o prezentarea unor caracteristici, etape ale unei proceduri, reguli, concluzii, idei sau 

concepţii prezentate anterior; 

o pezentarea unui sumar a ceva spus anterior; 

o prezentarea unui răspuns predictibil la o întrebare. 

Întrebări cu nivel ridicat de investigare - sunt focalizate pe cunoştinţe învăţate anterior şi 

solicită elevul să realizeze una din următoarele cerinţe: 

 realizarea unei operaţie abstracte; 

 evaluarea/ aprecierea unei entităţi după valorile sale, interdependenţă, 

importanţă, 

 găsirea similarităţilor sau diferenţelor în caracteristicile a două sau mai multe 

entităţi folosind criterii definite de elevi; 

 elaborarea unei predicţii ca rezultat al unor condiţii stabilite, a unor operaţii; 

 elaborarea unor predicţii cu privire la unele evenimente. 

Întrebările cu nivel scăzut de investigare solicită un răspuns corect sau sunt focalizate pe 

răspunsuri acceptabile, specifice, în timp ce a doua categorie de întrebări stimulează un 

domeniu larg de răspunsuri şi tind să implice niveluri înalte de gândire.  

Este bine ca în timpul orelor  să folosiţi ambele tipuri de întrebări deoarece, pentru a 

dezvolta abilitatea elevilor de a reproduce experienţe/ fenomene/ situaţii studiate, pentru a 

focaliza elevii pe amănunte de conţinut din capitolele studiate, sunt necesare întrebări din 

prima categorire, iar pentru a încuraja gândirea creativă a acestora sunt necesare întrebări 

din a doua categorie.  

Tabelul următor pune în evidenţă diferenţe între cele două categorii de întrebări: 

Tip de 
întrebare 

Răspunsuri ale elevilor Tip de 
răspuns 

Exemple de întrebări/cerinţe 

 

 

Nivel scăzut 

 Reproducere din 
memorie 

 Rezumare 
 Clasificare pe baza unui 

 

 

 Câte...? 
 Defineşte... 
 Prezintă cu propriile 

cuvinte asemănări şi 



 
 

 
 

de investigare criteriu cunoscut 
 Exemplu  referitor la 

ceva.. 

 

Închis 

diferenţe între.. 
 Care este dovada..? 
 Ce exemplu..? 

 

 

 

Nivel ridicat 
de investigare 

 Creare de proiect unic 
sau original 

 Apreciere a credibilităţii 
ştiinţifice... 

 Emitere a unei păreri sau 
manifestare a unei 
atitudini 

 Emiterea unei judecăţi de 
valoare privind anumite idei 

 

 

 

 

Deschis 

 Proiectează/ concepe un 
experiment.. 

 Ce predicţie faci...? 
 Ce crezi despre.? 
 Proiectează un plan care 

ar putea rezolva.. 
 Ce dovezi ai putea cita 

pentru a susţine... 

Există şi alte aspecte importante în modul de a folosi  întrebări în timpul predării. Acestea se 

referă la: 

 timpul alocat de profesor pentru a primi un răspuns; 

 atitudinea profesorului faţă de răspunsul primit.  

Dacă întrebările urmăresc să stimuleze gândirea, atunci profesorul trebuie să acorde elevilor 

timp suficient de gândire, altfel el stimulează doar gândirea speculativă. Referitor la atitudinea 

faţă de răspuns, profesorul nu trebuie să aprecieze răspunsurile ca bune sau greşite ci să 

stabilească împreună cu elevii care sunt aspectele pozitive şi cele greşite ale răspunsului. 

Printr-o bună strategie de a pune întrebări profesorul extinde domeniul de acţiune al evaluării 

formative de la evaluarea pentru învăţare la evaluarea ca învăţare. Evaluarea ca învăţare este 

focusată pe elevi şi se manifestă ca un proces de metacogniţie (autocunoaştere prin proces) 

pentru elevi. Evaluarea ca învăţare rezultă din concepţia că învăţarea nu este doar un proces de 

transfer de cunoştinţe şi de idei de la cineva „învăţat” către cineva care nu este, ci este un 

proces activ de restructurare cognitivă care se produce atunci când cineva interacţionează cu 

idei noi. În această nouă viziune a învăţării, elevii sunt conectorii critici între evaluare şi învăţare.  

Pentru a fi angajaţi activ în crearea propriei lor înţelegeri, elevii trebuie să înveţe să fie evaluatori 

critici,  care dau sens informaţiei, conectând-o cu ceea ce ştiau anterior şi folosind-o pentru o 

nouă învăţare. Acesta este procesul reglator în metacogniţie. Elevii devin părtaşi la 

monitorizarea a ceea ce învaţă şi folosesc ceea ce descoperă prin monitorizare pentru a face 

adaptări, ajustări şi uneori schimbări majore în modul de gândire. 



 
 

 
 

Elevii devin productivi în învăţare atunci când constată că rezultatele muncii lor sunt 

componente ale unor procese critice şi constructive de luare a deciziilor. În acest context 

evaluarea ca învăţare se concentrează pe dezvoltarea, în timp, a capacităţii elevilor de a fi cei 

mai buni evaluatori ai propriei lor învăţări şi pentru aceasta profesorul trebuie să înceapă prin a 

structura şi oferi elevilor oportunităţi de monitorizare şi autoevaluare. 

Participarea activă a elevilor la propria monitorizare şi evaluare nu diminuează responsabilităţile 

profesorului, ci dimpotrivă extinde rolul acestuia prin faptul că la proiectarea şi derularea 

proceselor de învăţare, profesorul trebuie să includă şi realizeze activităţi suplimentare care să 

permită elevilor să reflecteze şi să monitorizeze propria lor învăţare. 

Pentru a deveni independenţi în propria învăţare, elevii trebuie să îşi dezvolte în timp, prin 

activităţi dirijate şi controlate de profesor, o combinaţie de abilităţi şi atitudini deoarece auto-

monitorzarea şi auto-evaluarea sunt procese dificile pentru care capacităţile nu se dezvoltă 

spontan.  

Rolul profesorului în dezvoltarea la elevi a capacităţii de a învăţa independent prin folosirea 

monitorizării şi evaluării ca învăţare constă în următoarele: 

 să prezinte modele de monitorizare şi autoevaluare; 

 să ghideze elevii în stabilirea de obiective de învăţare şi să le monitorizeze progresul; 

 să furnizeze exemple de bună practică şi de muncă de calitate referitoare la rezultate 

curriculare; 

 să lucreze cu elevii pentru a dezvolta criterii clare privind buna practică; 

 să ghideze elevii în dezvoltarea feedback-ului intern şi a mecanismelor de auto-monitorizare, 

pentru a-şi interoga şi valida propria lor gândire şi pentru a-i face să se simtă confortabil cu 

incertitudinile pe care le au şi care sunt inevitabile în procesul de învăţare; 

 să  ofere  elevilor periodic şi provocator oportunităţi practice prin care aceştia să îşi dezvolte 

abilităţi de auto-monitorizare şi auto-evaluare; 

 să monitorizeze atît învăţarea elevilor cât şi procesele metacognitive ale acestora şi să le 

ofere feedback descriptiv. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflectează asupra următoarelor teme abordate în cadrul acestei unităţi de 

învăţare şi marchează cu bulină verde temele pe care consideri că le-ai înţeles 

şi învăţat foarte bine, cu bulină galbenă pe cele pe care le-ai înţeles/învăţat 

parţial şi cu bulină roşie pe cel pe care nu le-ai înţeles şi nu le-ai învăţat: 

 Principiile evaluării formative; 

 Evaluarea formativă instrument în cadrul unei strategii de 

sensibilizare pentru tema abordată; 

 Integrarea evaluării formative în procesul de învăţare; 

 Rolul întrebărilor în procesul de învăţare şi arta de a pune 

întrebări; 

 Rolul auto-monitorizării şi auto-evaluării în învăţare; 

Precizează aspectele asupra cărora consideri că este necesar să se revină la 

cursul următor: 

 

 

 

 

 

 

Dacă doreşti să înţelegi mai bine temele abordate, îţi recomand să citeşti 

următoarele cărţi/ materiale/site-uri: 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3  Evaluarea sumativă 
 
 

Schimbările de politici educaţionale sunt caracteristice tuturor sistemelor de învăţământ şi impun 

perspective diferite asupra obiectivelor şi rezultatelor învăţării şi asupra procesului de predare-

învăţare- evaluare, proces care în etapa actuală, este conceput după principii menite să 

favorizeze personalizarea predării şi formarea autonomiei celui care învaţă. 

Conţinutul procesului de predare-învăţare-evaluare este influenţat de evoluţiile înregistrate în 

plan social la nivelul concepţiei despre: 

 educaţie,  

 cultură,  

 învăţare,  

asumată în sens: 

 politic –prin documente care constituie baza curriculum-ului oficial şi stabilesc finalităţile 

macrostructurale ale sistemului educaţional: 

o Legea educaţiei; 

o Statutul cadrelor didactice, 

o Curriculum Naţional; Cadru de referinţă 



 
 

 
 

 sociopedagogic – prin corelarea funcţional-structurală a conţinuturilor învăţării pentru valorificarea 

cunoştinţelor fundamentale ale fiecărui domeniu, deschisă spre cultura de profil; 

 psihologic – prin valorificarea teoriilor care evidenţiază rolul activităţii elevului (operaţii, 

acţiuni, factori interni şi externi care susţin aptitudinea de învăţare a elevului). 

În această perspectivă a procesului instructiv, rezultatele şcolare pot fi abordate din mai multe 

puncte de vedere: 

 nivelul de cunoştinţe al elevului; 

 comportamentul elevului; 

 succesul şcolar al elevului. 

Toate aceste rezultate trebuie corelate cu calitatea procesului educaţional la care a participat 

elevul respectiv. 

Cunoaşterea rezultatelor menţionate anterior se poate realiza prin procese de evaluare 

specifice. 

Evaluarea rezultatelor şcolare angajează procedeele clasice de notare şi examinare a elevilor 

care pun accent pe obiectivele de conţinut, pe acumularea cantitativă a informaţiilor proiectate la 

nivelul programelor şcolare.  

Evaluarea comportamentului elevului include operaţii de măsurare-apreciere-decizie, 

realizate în raport cu obiectivele formative ale activităţii de instruire. Această acţiune are un 

dublu sens: 

 un sens psihologic -care limitează evaluarea comportamentului la constatarea reacţiei 

elevului la diferiţi stimuli, în activitatea de instruire; 

 un sens pedagogic - care orientează evaluarea comportamentului spre un ansamblu de 

însuşiri formate elevilor în procesul educaţional, structurate într-un anumit stil personal. 

Evaluarea succesului şcolar vizează totalitatea rezultatelor elevului privite atât din perspectivă 

informativă cât şi din perspectivă formativă.  Acest tip de evaluare pune în evidenţă şi gradul de 

realizare a obiectivelor specifice ale învăţării la nivelul condiţiilor concrete de învăţare ale fiecărui 



 
 

 
 

elev şi colectiv de elevi.  Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică al activităţii  

didactice.  

Evaluarea calităţii procesului instructiv-educativ vizează două categorii de factori care 

intervin la nivelul structurii de funcţionare a sistemului: 

 factorii de stoc care exprimă calitatea procesului instructiv-educativ, într-un anumit moment 

al evoluţiei acestuia, prin intermediul unor indicatori statici:  

o gradul de absenteism,  

o rata şcolarizării,  

o proporţia reuşitei şcolare la examene etc; 

 factorii de flux care exprimă calitatea procesului de învăţământ, dintr-o perspectivă dinamică, 

prin intermediul unor indicatori mobili, care reflectă:  

o comportamentul actorilor implicaţi în proces, în situaţii de realizare sau de 

nerealizare a obiectivului propus,  

o standardele de reuşită şcolară atinse la anumite intervale de timp. 

Evaluarea randamentului şcolar vizează raportul managerial, determinat la nivel de politică a 

educaţiei, între factorii angajaţi: 

o la intrarea în sistem;  

o în realizarea activităţii didactice; 

o la ieşirea din sistem, în termeni de stoc şi de flux. 

Pentru ca rezultatele evaluării să fie folositoare trebuie ca în proiectarea evaluării să se ţină cont 

de procesul învăţării căruia îi este adresată evaluarea. Schema de mai jos pune în evidenţă 

relaţia între un proces instructiv educativ eficace şi evaluarea folositoare a procesului respectiv. 

Procesul de învăţare  

este eficace atunci când 

 Evaluarea 

Este folositoare atunci când 
   

Este orientată spre un set clar definit de 
rezultate ale învăţării 

 Este proiectată să evalueze măsura în care 
au fost obţinute rezultatele învăţării definite 
clar  



 
 

 
 

Metodele şi materialele folosite pentru 
instrucţie sunt corespunzătoare 
rezultatelor vizate 

 Natura şi funcţiile evaluării sunt 
corespunzătoare rezultatelor vizate ale 
învăţării  

Procesul de învăţare este proiectat având 
în vedere caracteristicile şi nevoile 
elevilor 

 Evaluarea este proiectată având în vedere 
caracteristicile relevante ale elevilor şi 
tratamentul egal al fiecăruia 

Deciziile privind instruirea se bazează pe 
informaţii semnificative, de încredere şi 
relevante 

 Evaluarea furnizează informaţii care sunt 
semnificative, de încredere şi relevante 

Elevii sunt informaţi periodic cu privire la 
progresul lor în ânvăţare 

 Sunt luate dispoziţii pentru a oferii elevilor 
feedback rapid cu privire la rezultatele 
evaluării 

Sunt prevăzute activităţi de remediere 
pentru elevii care nu au obţinut 
rezultarele  proiectate ale învăţării 

 Prin evaluarea rezultatelor sunt puse în 
evidenţă puncte slabe specifice procesului 
de învăţare 

Eficacitatea procesului de învăţare este 
verificată periodic, iar procesul de 
învăţare şi rezultatele aşteptate ale 
învăţării sunt modificate în funcţie de 
nevoile identificate. 

 Rezultatele evaluării furnizează informaţii 
utile privind gradul de adecvarea al 
metodelor şi materialelor de învăţare cu 
obiectivele învăţării 

 

 

 

 

 

3.2. Proiectarea evaluării rezultatelor învăţării în cazul unui curriculum bazat pe competenţe – 

obiective, competenţe vizate, sarcini de lucru, matrice de specificaţii, itemi. 

Evaluarea sumativă reprezintă ansamblul operaţiilor de măsurare-apreciere-decizie efectuate 

în timpul sau la sfârșitul unei activităţi didactice, în vederea cunoaşterii nivelului real de stăpânire 

a materiei de către elev, după parcurgerea anumitor perioade şi secvenţe de instruire, conform 

obiectivelor programelor şcolare, adaptate de profesor  la condiţiile concrete ale clasei de elevi. 



 
 

 
 

Evaluarea sumativă poate fi atât internă (efectuată la nivelul clasei) cât şi externă. 

Referitor la activitatea de evaluator a profesorului s-a specificat faptul că aceasta cuprinde atât 

aspecte formative cât şi aspecte sumative. În lucrarea de sinteză “Rethinking classroom 

assessment with purpose in mind” , autorii apreciază că evaluarea efectuată de profesor se 

împarte în trei tipuri: 

 evaluare pentru învăţare; 

 evaluare ca învăţare; 

 evaluare a învăţării, 

primele două tipuri fiind formative iar ultimul tip fiind sumativ. 

Conform acestei clasificări, deosebirile dintre tipurile de evaluare sunt cele care sunt prezentate 

în tabelul următor. 

 
Evaluare formativă Evaluare sumativă 

Caracteristic
ile evaluării 

Evaluare pentru 
învăţare 

Evaluare ca învăţare Evaluare a învăţării 

De ce? 
Pentru ca profesorii să 
poată proiecta pasul 
următor în procesul de 
învăţare al elevilor 

Pentru a oferi ghidare şi 
oportunităţi elevului de a se 
monitoriza şi a reflecta critic 
asupra propriei lui învăţări şi a 
identifica următorul pas de 
învăţare 

Pentru certificare, sau 
informare a părinţilor, sau 
a altor factori interesaţi, 
competenţele elevilor în 
relaţie cu rezultatele 
învăţării prevăzute în 
curriculum 

Ce? 
Progresul şi nevoile de 
învăţare ale fiecărui 
elev în raport cu 
rezultatele învăţării 
prevăzute în curriculum 

Părerea/aprecierile fiecărui 
elev despre ceea ce a învăţat, 
strategia folosită pentru 
sprijinirea sau provocarea 
învăţării, mecanisme folosite 
pentru a corecta  procesul sau 
a avansa în procesul de 
învăţare 

Măsura în care elevii 
operează cu conceptele 
cheie, cunoştinţele, 
abilităţile şi atitudinile 
prevăzute ca rezultate 
curriculare ale învăţării 

Cu ce 
metode? 

O varietate de metode 
şi modalităţi care să 
pună în evidenţă nivelul 
de înţelegere şi 
abilităţile elevilor 

O varietate de metode şi 
modalităţi care să producă 
învăţarea elevilor şi procese 
metacognitive 

O varietate de metode şi 
modalităţi care să 
evalueze atât produse cât 
şi procese 



 
 

 
 

Asigurarea 
calităţii 

 acurateţe şi 
consistenţă în 
observarea şi 
interpretarea 
învăţării elevilor 

 aşteptări ale 
învăţării descrise 
clar şi detaliat 

 feedback 
descriptive, detaliat 
oferit fiecărui elev 

 acurateţe şi consistenţă 
privind auto-reflexia, auto-
monitorizarea şi auto-
reglarea învăţării fiecărui 
elev 

 angajarea elevului în 
aprecierea şi provocarea 
propriei învăţări 

 înregistrarea de către elev 
a propriei învăţări 

 acurateţe, consistenţă 
şi corectitudine în 
analiză bazate pe 
informaţie de înaltă 
calitate 

 aşteptări ale învăţării 
descries clar şi detaliat 

 raportare corectă şi cu 
acurateţe făcută 
privitor la rezultatele 
sumative 

Folosirea 
informaţiei 

 furnizarea, cu 
acurateţe, fiecărui 
elev a unui 
feedback descriptiv 
referitor la propria 
învăţare 

  instrucţie 
diferenţiată prin 
verificarea continuă 
a nivelului de 
învăţare al fiecărui 
elev în raport cu 
obiectivele de 
învăţare 

 Furnizarea de 
feedback descriptiv 
părinţilor şi 
diriginţilor referitor 
la învăţarea 
elevului  şi a unor 
idei  de sprijin al 
elevului pentru 
învăţare 

 furnizarea, cu acurateţe, 
fiecărui elev a unui 
feedback descriptiv care 
să îl ajute să devină un 
educabil independent 

 concentrarea elevului 
asupra sarcinii de învăţare 
nu asupra oferirii unui 
răspuns corect; 

 furnizarea  fiecărui elev de 
idei pentru ajustarea, 
regândirea şi articularea la 
obiectivele învăţării a  
propriei învăţări 

 furnizarea de condiţii 
pentru ca elevii şi 
profesorul să discute 
alternative privind 
învăţarea 

 rapoarte ale elevilor 
privind propria învăţare 

 indicarea nivelului de 
învăţare al fiecărui 
elev 

 furnizarea unei 
fundamentări pentru 
discuţii privind 
plasamentul sau 
promovarea 

 raportare corectă, 
detaliată, cu acurateţe 
a informaţiei care 
poate fi folosită pentru 
luarea deciziilor privind 
o nouă etapă de 
învăţare a elevului 

Evaluarea sumativă îndeplineste o functie pedagogica prioritar cumulativă. Ea consemnează o 

realitate pedagogică, exprimată, mai ales, la nivel de produs care presupune raportarea 

rezultatelor la obiectivele pedagogice concrete, stabilite de profesor si la obiectivele pedagogice 

specifice care oferă instruirii un cadru de referinţă stimulativ. 

Evaluarea didactică sumativă întreţine, în cele mai multe situaţii, o motivare externă a învăţării 

pentru "note" obţinute prin sondaje orale sau prin lucrări scrise, realizate la intervale relativ mari 

de timp, fără posibilităţi de intervenţie pedagogică imediată.  



 
 

 
 

Proiectarea unui proces de evaluare sumativă externă/la nivel naţional are câteva faze specifice, 

după cum urmează: 

 Definirea scopului evaluării/examinării, a programei de evaluare, a grupului ţintă şi a 

bugetului; 

 Stabilirea matricii de specificaţii, a conţinutului, formatului întrebărilor/itemilor, 

lungimea testului; 

 Stabilirea procedurilor (ratificarea metodologiei de evaluare, confidenţialitatea, reguli, 

tratarea excepţiilor şi a contestaţiilor/ reclamaţiilor); 

 Stabilirea responsabilităţilor atît la nivel instituţional cît şi la nivelul echipelor de 

experţi; 

 Realizarea şi colectarea de itemi, analiza şi revizuirea lor; 

 Prezentarea itemilor revizuiţi pentru a determina nivelul de dificultate şi pentru 

stabilirea schemelor de notare; 

 Realizarea testelor şi a schemelor de notare în concordanţă cu matricea de 

specificaţii; 

 Ratificarea evaluării/examinării (cu posibili indicatori pentru schimbare); 

 Distribuirea testelor în concordanţă cu metodologia de evaluare; 

 Administrarea testelor, notarea şi colectarea rezultatelor; 

 Ratificarea rezultatelor; 

 Raportarea rezultatelor tuturor factorilor interesaţi (candidaţi, şcoli, autorităţi, 

inspectorate, public interesat); 

 Evaluarea procesului şi decizii de schimbare luate de autorităţi. 

După proiectarea matricii de specificaţii o etapă foarte importantă este aceea de stabilire a 

tipurilor de întrebări folosite în evaluare/examinare şi de redactare a întrebărilor respective.  

Elementele componente ale unui instrument de evaluare poartă denumirea de itemi.  

Prin item de înţelege o întrebare plus răspunsul aşteptat. 

Se poate face o clasificare a itemilor după tipul de răspuns la întrebări. În funcţie de acest 

criteriu itemii sunt: 



 
 

 
 

 Itemi cu răspuns închis în care răspunsul este ales: 

o cu alegere duală; 

o cu alegere multiplă; 

o de tip pereche. 

 

 Itemi cu răspuns deschis în care persoanei evaluate i se cere să formuleze un răspuns. 

Acest răspuns poate fi un singur cuvânt, poate fi alcătuit din cîteva cuvinte sau poate 

reprezenta o dezvoltare complexă şi în funcţie de aceasta itemii sunt: 

o cu răspuns scurt; 

o cu răspuns structurat; 

o de tip rezolvare de probleme; 

o de tip eseu structurat; 

o de tip eseu nestructurat. 

În funcţie de obiectivele şi contextul evaluării/examinării, se recomandă folosirea în probele de 

evaluare a unor itemi de tip diferit. Fiecare dintre itemii menţionaţi anterior au anumite 

caracteristici şi prezintă unele avantaje şi dezavantaje în folosirea lor în probe de evaluare. 

Itemii cu răspuns deschis structurat sunt alcătuiţi din una sau mai multe părţi, aşa cum se 

poate vedea în descrierea următoare: 

 stimul – un text, un desen, un tabel sau altă formă de prezentare de date menite să 

introducă persoana evaluată în situaţia problemă la care trebuie să dea un răspuns.  

 introducere – informaţie care precede imediat întrebarea; 

 întrebare; 

 restricţii privind răspunsul – cu scopul de a nu obţine rezultate nedorite (de exemplu 

calculaţi cu două zecimale); 

 schema de notare – conţine instrucţiuni privind notarea, instrucţiuni care pot fi: 

o modele de răspunsuri corecte şi scoruri alocate; 

o modele de răspunsuri parţial corecte şi scoruri alocate; 

o modele de răspunsuri greşite. 



 
 

 
 

 

Itemi de tip rezolvare de probleme sau a unei situaţii problemă reprezintă antrenarea într-o 

activitate nouă, diferită de activităţile curente ale procesului de învăţare. Obiectivele de evaluare 

atunci când se foloseşte un astfel de item pot fi: 

o înţelegerea problemei; 

o obţinerea informaţiilor necesare rezolvării problemei; 

o formularea ipotezelor; 

o testarea ipotezelor; 

o descrierea metodei/ metodelor de rezolvare a problemei şi rezolvarea acesteia; 

o elaborarea unui scurt raport despre rezultatele obţinute; 

o posibilitatea de generalizare şi transfer a tehnicilor de rezolvare. 

În funcţie de disciplina de studiu, de nivelul de studiu şi de obiectivele evaluării, cerinţele 

generale şi specifice ale unui astfel de item pot fi: 

o cerinţe generale: 

o sarcinile de evaluare se efectuează individual sau în grup; 

o sarcinile de evaluare trebuie să fie corelate cu obiectivele evaluării şi conţinuturile 

disciplinei; 

o situaţia problemă trebuie să fie adecvată vârstei şi pregătirii elevilor; 

o cerinţe specifice: 

o metoda folosită pentru obţinerea rezultatului să fie clară; 

o să fie acceptate metode alternative corecte de rezolvare a problemei/situaţiei 

problemă; 

o în prezentarea metodei de rezolvare trebuie prezentate detaliat calcule, 

diagrame, grafice, imagini care ajută la înţelegerea modului de rezolvare. 

 

 



 
 

 
 

Itemi de tip eseu sunt itemi prin care se solicită elevului să elaboreze răspunsuri complexe în 

texte care să aibă o anumită structură, de exemplu: o introducere, o secţiune centrală şi una de 

concluzii. 

o Avantajele folosirii itemilor de tip eseu:  

o Acest tip de itemi sunt instrumente folositoare pentru măsurarea rezultatelor 

învăţării de tip  cognitiv de nivel înalt. Aceşti itemi  sunt cei mai potriviţi pentru a 

măsura abilităţile elevilor de a selecta conţinuturi, de a organiza şi integra 

conţinuturi şi de a le prezenta într-o ordine logică; 

o Construcţia lor nu consumă mult timp; 

o Au un efect bun asupra învăţării elevilor; Elevii nu memorează fapte ci încearcă 

să înţeleagă idei complexe; 

o Reprezintă sarcini de lucru apropiate de viaţa reală. În viaţa reală întrebările 

solicită elevii să îşi organizeze şi comunice raţionamentele nu să aleagă un 

răspuns din 3-4 posibile. 

o Dezavantajele/ limitările itemilor de tip eseu: 

o Datorită timpului necesar elaborării unui răspuns, prin folosirea acestui tip de 

itemi, conţinutul evaluat este de volum relativ mic; 

o Necesită timp mult pentru citire şi notare; 

o Este dificilă notarea obiectivă şi eficientă, constatându-se de-a lungul timpului că: 

 pentru acelaşi eseu notarea unor evaluatori diferiţi poate fi diferită, sau că 

notarea aceluiaşi evaluator în momente diferite este diferită; 

 notarea este afectată de context (de calitatea eseului citit anterior); 

 notele/scorurile sunt influenţate de aşteptările cititorului faţă de 

performanţa elevului; 

 notele/scorurile sunt influenţate de calitatea caligrafiei, a redactării, a 

ortografiei. 

Pentru a proiecta itemi de tip eseu de bună calitate trebuie avute în vedere următoarele: 

 să fie definită clar sarcina de evaluare; 

 să se folosească cuvinte care să orienteze elevul spre abordarea dorită; 



 
 

 
 

 indicaţiile date pentru redactarea eseului trebuie să fie clare, să acopere un domeniu cât 

mai larg de conţinut; 

 pentru fiecare aspect abordat în eseu trebuie stabilit un scor, iar acest scor trebuie 

comunicat elevului. 

 trebuie evitată folosirea eseului pentru a demonstra că elevul a acumulat cunoştinţe, 

pentru acest obiectiv al evaluării sunt mai eficienţi itemii cu răspuns închis. 

Itemii cu răspuns închis, indiferent de numărul de răspunsuri posibile din care trebuie ales 

răspunsul corect au următoarea structură: 

 stimul – se prezintă sub formă de text, desen, tabel şi conţine informaţii referitoare la 

conţinuturi la care se referă întrebarea; 

 introducere- informaţie care precede întrebarea; 

 întrebare („stem”); 

 restricţii privind răspunsul; 

 alternative de răspuns: 

o cheie-răspunsul corect; 

o distractor/distractori –răspunsuri incorecte. 

În funcţie de tipul întrebării şi de numărul de răspunsuri oferite pentru selectarea răspunsului 

corect, se disting următoarele tipuri de itemi: 

 Itemi cu alegere duală care solicită elevul să aleagă un răspuns corect din 2 alternative 

propuse, de tipul: 

o Adevărat –fals; 

o Da-Nu; 

o Corect-Incorect; 

o Acord-Dezacord. 

Aceşti itemi prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje: 

o Avantaje : 

 sunt obiectivi; 

 au fidelitate mare; 



 
 

 
 

 sunt uşor de evaluat,  

o Dezavantaje: 

 probabilitatea ca un elev să dea un răspuns corect chiar în condiţiile în 

care nu cunoaşte răspunsul este de 50%; 

 au un domeniu restrâns de evaluare-sunt folosiţi doar pentru măsurarea 

unor rezultate ale învăţării situate pe niveluri cognitive inferioare 

(comparare, stabilire/ recunoaştere relaţie cauză-efect). 

În formularea acestui tip de itemi trebuie avute în vedere următoarele: 

 indicaţii clare privind modul în care trebuie dat răspunsul (încercuirea unei litere 

sau a unui cuvânt, scrierea într-un spaţiu bine precizat etc.) 

 indicarea de explicaţii clare privind tipul de judecată: adevărat-fals, acord-

dezacord, corect-incorect. 

 folosirea de enunţuri specifice, care să permită luarea clară a deciziei. 

 evitarea enunţurilor în care apar verbe la negativ; 

 evitarea repetării unei părţi din enunţ, comune mai multor itemi. 

 Itemi de tip pereche/ împerechere/corelare –aceşti itemi solicită elevul să stabilească o 

corespondenţă între informaţiile distribuite de obicei pe 2 coloane (informaţiile din prima 

coloană se numesc premise, iar cele din a doua coloană se numesc răspunsuri). Acest tip 

de itemi sunt utilizaţi pentru testarea capacităţii elevilor de a face asociaţii simple. Dacă sunt 

bine construiţi, pot testa în mod eficient măsura în care un elev poate restructura o 

informaţie complexă (aşa cum se poate vedea în exemplul 2, în care însă informaţiile care 

trebuie împerecheate sunt prezentate, pentru economie de spaţiu pe linii, nu pe coloane). 

Pentru a se micşora probabilitatea de ghicire, numărul răspunsurilor trebuie să fie mai mare 

decât al premiselor. De asemenea în redactarea acestui tip de itemi trebuie ca: 

o elementele din coloană să fie ordonate după o anumită regulă (de exemplu valori 

crescătoare, sau valori descrescătoare, ordine alfabetică); 

o listele trebuie să fie omogene (elementele dintr-o coloană trebuie să facă parte din 

aceeaşi categorie) 

Alte exemple de itemi 



 
 

 
 

Deoarece cititul şi scrisul joacă un rol foarte important în viaţa academică, personală, socială şi 

profesională a fiecărui individ, dezvoltarea abilităţilor de a citi şi a scrie trebuie să fie o prioritate 

în formarea unui elev.  

Dezvoltarea abilităţii  de a scrie trebuie făcută la toate disciplinele de studiu şi profesorul trebuie 

să aibă  în vedere faptul că poate folosi scrisul pentru a dezvolta la elevi abilităţi de gândire de 

nivel înalt cum ar fi: 

 realizarea de conexiuni logice; 

 compararea unor soluţii diferite pentru aceleaşi probleme; 

 argumentarea; 

 concluzionarea; 

De aceea în evaluarea la matematică de exemplu nu trebuie folosiţi numai itemi de tipul 

adevărat/ fals sau teste cu alegere multiplă în care să apreciaţi dacă elevul a găsit sau nu 

răspunsul corect ci să concepeţi teste prin care să puteţi evalua abilitatea elevilor de a efectua o 

sarcină de lucru, etapă cu etapă. Modul în care un elev a răspuns în scris unei întrebări este un 

indicator valid al faptului că elevul a înţeles sau nu textul citit. În funcţie de timpul alocat testului, 

itemii recomandaţi pentru astfel de evaluări sunt: 

 întrebări/sarcini de lucru cu răspunsuri deschise în care se solicită de exemplu elevilor să 

construiască eseuri; 

 sarcini de a scrie secvenţe precise dintr-un material (planificări, schiţe, revizuiri); 

 itemi cu răspunsuri scurte. 

Progresele făcute  începând cu 1977 în antropologie, psihologie cognitivă, educaţie, sociologie 

şi lingvistică au pus în evidenţă faptul că lectura este un proces dinamic, în care cititorul 

participă activ. În concepţia actuală, citirea este procesul de construire a sensului cuvintelor, prin 

interacţiunea dinamică dintre cunoştinţele cititorului, informaţiile propuse de limbajul scris,  în 

contextul situaţiei de lectură.   

Din această perspectivă, un bun cititor este cel care manifestă abilităţi de lectură independentă 

şi flexibilă, într-o varietate de situaţii de lectură, nu cel care demonstrează cursivitate în citirea cu 

voce tare. 



 
 

 
 

Din acest punct de vedere, în dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor trebuie luate în 

considerare atât în practicile de instruire cât şi în cele de evaluare următoarele aspecte: 

 Influenţa cunoştinţelor anterioare ale cititorului asupra înţelegerii textului citit; 

 Modul în care cititorul îşi structurează cunoştinţele; 

 Strategiile utilizate de cititor pentru a înţelege sensul textului citit; 

 Competenţele  necesare cititorului pentru a efectua o anumită sarcină de lectură; 

 Metodele şi materialele utilizate; 

 Mediul în care are loc lectura. 

Pentru evaluarea abilităţilor de lectură se pot folosi: 

 3 tipuri de itemi prin care se evaluează capacitatea de înţelegere,  în care elevul 

lecturează un text şi  pentru a răspunde cerinţei extrage informaţia din: 

 2-3 propoziţii; 

 unul sau mai multe paragrafe; 

 întregul text şi trebuie să se bazeze şi pe cunoştinţe anterioare. 

 Itemi prin care se evaluează dacă elevul înţelege semnificaţia şi rolul unor grafice, tabele 

sau ilustraţii din text; 

 Itemi prin care se evaluează dacă elevul înţelege cum este structurat un text şi modul în 

care structurarea respectivă influenţează înţelegerea textului. 

3.3 Definirea criteriilor de notare, a descriptorilor de nivel  

 

O etapă importantă în proiectarea unui proces de evaluare sumativă este cea de stabilire a 

schemei de notare.  Schema de notare este corelată cu tipul de itemi selectaţi pentru testul de 

evaluare sumativă. Proiectarea schemei de notare se constituie într-un demers complex ce 

presupune realizarea corespondenţelor dintre: obiectivele de evaluare, unităţile de conţinut, 

criteriile şi indicatorii de evaluare. Schema de notare  obţinută (baremul) este determinată de 

natura disciplinei, tipurile de obiective/ competenţe vizate, de conţinuturile verificate şi tipologia 

itemilor care intră în componenţa probei.  Conform lui D. Potolea şi M. Manolescu (2005): 



 
 

 
 

 schema de corectare şi notare (baremul) conţine indicatori de natură cantitativă şi 

calitativă : 

 în cazul itemilor de tip obiectiv predomină criteriul de corectare cantitativă;  

 în cazul itemilor semiobiectivi şi subiectivi, aspectul cantitativ se diminuează şi intră în 

funcţiune criteriile calitative, cărora li se asociază puncte sau note.  

 asocierea aspectelor cantitative cu cele calitative este firească şi necesară, deoarece 

cele două operaţii principale ale evaluării sunt măsurarea care se exprimă cantitativ şi 

aprecierea care exprimă calitativ. 

În cazul itemilor cu răspuns deschis notarea se poate face în două moduri: 

 Notare analitică; 

 Notare holistică sau globală. 

În cazul notării analitice, fiecărui item i se alocă un scor ţinând cont de ponderea itemului în 

matricea de specificaţii. Pentru răspunsul la fiecare item sunt determinate principalele unităţi de 

răspuns şi fiecăreia dintre unităţile de răspuns i se acordă un scor. Adunând scorurile unităţilor 

care alcătuiesc un răspuns complet trebuie să se obţină scorul total acordat itemului. Scorurile 

tuturor itemilor sumate dau scorul total al testului. 

Notarea analitică are următoarele avantaje: 

 asigură rigurozitatea corectări;  

 favorizează realizarea unei aprecieri obiective; 

 diminuează diferenţele de notare dintre profesorii corectori.  

Pentru itemii cu răspuns închis în schema de notare este furnizată cheia şi scorul corespunzător 

pentru răspuns corect. În cazul itemilor cu răspuns deschis, dacă răspunsul este scurt  

baremul/schema de notare conţine de obicei: 

 un exemplu concludent de răspuns corect şi scorul maxim alocat lui; 

 dacă este necesar alte câteva exemple /variante de răspunsuri corecte; 

 dacă este necesar, variante de răspunsuri parţiale şi scorurile corespunzătoare; 

 dacă este necesar, exemple de răspunsuri greşite în totalitate. 



 
 

 
 

n cazul itemilor cu răspuns deschis de tipul argumentărilor, rezumatelor, eseurilor, oferirea de 

exemple pentru toate unităţile de răspuns este practic imposibilă. În acest caz schema de notare 

oferă doar indicaţii generale/ criterii de tipul: pentru o prezentare scurtă şi nestructurată  X 

puncte, pentru prezentarea corectă a scopului Y puncte, pentru structurare Z puncte, pentru 

corectitudinea ortografică W puncte etc. Datorită problemelor referitoare la fidelitatea evaluării 

itemilor cu răspuns deschis, în cazul testărilor naţionale evaluarea testului unui elev este făcută 

de doi evaluatori. 

În general pentru itemii subiectivi se foloseşte notarea holistică, aceasta realizându-se pe baza unui 

barem care cuprinde categorii de răspunsuri cărora le corespund diferite intervale de punctaj. 

Această procedură constă în formarea de către examinator a unei impresii generale despre răspuns 

şi încadrarea acestuia într-una din categoriile stabilite anterior. 

În literatura de specialitate sunt prezentate şapte etape în proiectarea unui barem de corectare 

şi notare de tip holistic: 

 Stabilirea categoriilor care vor fi utilizate. Numărul categoriilor depinde de scopul testului 

(se folosesc de obicei 5 categorii); 

 Determinarea criteriilor de evaluare pentru fiecare categorie. Spre exemplu, ce capacităţi 

trebuie să demonstreze elevul pentru ca răspunsul său să fie clasificat drept „foarte 

bun”? 

 Citirea de către examinator a tuturor răspunsurilor la proba de evaluare şi formarea unei 

impresii generale.  

 Încadrarea răspunsurilor în categoriile stabilite.  

 Recitirea lucrărilor plasate în cadrul aceleiaşi categorii şi realizarea de comparaţii.  

 Reîncadrarea anumitor lucrări în categorii superioare sau inferioare categoriei în care au 

fost plasate iniţial.  

 Acordarea aceleiaşi note tuturor testelor încadrate în aceeaşi categorie. De exemplu, 

toate lucrările din categoria „satisfăcător” vor primi 3 puncte, cele din categoria „foarte 

bine” vor fi notate cu 5 puncte etc.  

 



 
 

 
 

Tema 4.  Evaluarea naţională şi evaluări internaţionale 
 

4.1 Funcţiile evaluărilor naţionale 

Schimbările aduse de actuala lege a educaţiei au fost impuse de constatările făcute în procese 

evaluative ale sistemului de învăţământ organizate la nivel naţional sau de cele internaţionale la 

care România a participat. Problemele majore sesizate în sistemul educaţional din România 

sunt următoarele: 

 este ineficient, performanţele obţinute de elevii români la evaluările internaţionale fiind 

sub media internaţională; 

 este nerelevant în raport cu economia şi societatea viitorului, care vor fi dominate de 

economiile şi societăţile bazate pe cunoaştere.  

Prin Agenda Lisabona, Uniunea Europeană a stabilit cinci indicatori ai economiei 

cunoaşterii, România plasându-se la toţi aceştia mult sub media europeană:  

o părăsirea prematură a sistemului de educaţie,  

o ponderea populaţiei de 22 de ani care a absolvit cel puţin liceul,  

o ponderea elevilor de 15 ani care nu reuşesc să atingă nici măcar nivelul cel mai 

scăzut de performanţă,  

o proporţia absolvenţilor în domeniile matematică, ştiinţe şi tehnologie, 

o participarea adulţilor la educaţia permanentă. 

 este inechitabil, pentru că nu asigură oportunităţi egale de învăţare pentru toţi elevii, 

indiferent de mediul din care provin:  

o doar 24,54% dintre elevii din mediul rural ajung să urmeze liceul,  

o proporţia elevilor din mediul rural care obţin rezultate bune la învăţătură este mult 

mai mică decât în cazul elevilor din mediul urban,  

o grupurile vulnerabile continuă să fie dezavantajate educaţional, 

 şcolarizarea romilor este deficitară,  

 nu există date statistice referitoare la copiii cu nevoi speciale etc.  

 este de slabă calitate, atât în ceea ce priveşte infrastructura, cât şi resursele de care 

dispune sistemul de învăţământ: 



 
 

 
 

o şcolile sunt vechi, multe nu au facilităţile de bază, nu toate sunt conectate la 

Internet,  

o resursa umană e îmbătrânită,  

o calitatea prestaţiei didactice este slabă,  

o programa e încărcată şi lipsită de viziune,  

o tehnologia informaţiei nu este folosită în predare decât într-o proporţie foarte mică 

etc.  

 

1.2 Funcţiile evaluărilor internaţionale 

Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor TIMSS –Trends în International 

Mathematics and Science Study este un program internaţional, de mare anvergură, de 

evaluare a sistemelor de învăţământ. Datorită importanţei educaţionale a matematicii şi ştiinţelor 

naturii, TIMSS este dedicat să furnizeze ţărilor participante la acest proces complex de evaluare 

informaţii necesare pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare-evaluare în aceste 

domenii curriculare. Început în 1995 şi realizat la 4 ani, într-un ciclu regulat, TIMSS evaluează 

rezultatele învăţării la matematică şi ştiinţe în cazul elevilor de clasa a IV-a şi a VIII-a.  

Datele referitoare la performanţele elevilor sunt colectate împreună cu  informaţii generale 

privind resursele furnizate de şcoli, calitatea curriculum-ului şi calitatea procesului de instruire. 

TIMSS oferă ţărilor participante oportunitatea de a măsura progresul în rezultatele şcolare la 

matematică şi ştiinţe împreună cu  informaţii empirice despre contexte pentru şcolarizare. Fiind 

un proiect al Asociaţiei Internaţionale pentru Evaluarea Rezultatelor Educaţionale (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievements –IEA), incluzând 68 de instituţii 

membre din diferite ţări ale lumii, TIMSS beneficiază de colaborarea unor experţi în evaluare din 

întreaga lume. 

Pe lângă testarea elevilor la matematică şi ştiinţe, pentru a oferi fiecărei ţări resurse pentru 

interpretarea rezultatelor sale şi pentru a urmări modificările în curriculum şi în practicile de 

instruire, TIMSS solicită elevilor, profesorilor lor şi directorilor de şcoală, prin intermediul unor 

chestionare, informaţii despre contextele pentru învăţare la matematică şi ştiinţe ale naturii. De 

asemenea TIMSS colectează date referitoare la curriculum-ul la disciplinele respective. Datele 



 
 

 
 

colectate oferă o imagine dinamică a modificărilor survenite prin punerea în aplicare a politicilor 

educaţionale şi permit identificarea de noi arii de îmbunătăţire.  Imaginea următoare pune în 

evidenţă strategia de colectare şi interpretare a datelor în TIMSS. 

 

Rezultatele TIMSS pentru ţările participante se referă la oportunitatea acestora de a: 

 beneficia de date comprehensive despre contexte, procese şi atitudini învăţate de elevii 

claselor a IV-a şi a VIII la matematică şi ştiinţe ale naturii; 

 aprecia progresul înregistrat în învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii, de-a lungul 

timpului de elevii din clasele a IV-a ţi a VIII-a; 

 de a identifica aspecte ale creşterii volumului de cunoştinţe ale elevilor din clasele a IV-a 

ţi a VIII-a la matematică şi ştiinţe ale naturii; 

 monitoriza eficienţa relativă a predării şi învăţării prin compararea rezultatelor de la clasa 

a IV-a cu cele de la clasa a VIII-a în condiţiile în care, la un interval de timp de 4 ani, va 

participa la testate, în clasa a IV-a şi respectiv în clasa a VIII aceeaşi cohortă de elevi. 

 înţelege contextul în care elevii învaţă mai bine. TIMSS permite comparaţii internaţionale 

privind curriculum, procese, resurse şi rezultate ale învăţării. 

 examina performanţele unor subgrupe de populaţie pentru a se putea face studii privind 

echitatea sistemelor educaţionale din diferite ţări. 



 
 

 
 

România a decis să participe la evaluările TIMSS însă, nu a căutat, până la intrarea în vigoare a 

noii legi a educaţiei,  să fructifice informaţiile furnizate de analizele comparative. Studiul TIMSS 

relevă următoarele aspecte privind procesul de învăţământ din România: 

 Un procent mai mic de elevi români în vârstă de 13-14 ani (44%) faţă de media 

internaţională (54%) au intenţia să acceadă  în învăţământul superior. 

 Profesorii din România dau mai multe teme pentru acasă elevilor, a căror rezolvare 

necesită mai mult timp de lucru decât profesorii din alte ţări.  

 Deşi dau teme pentru acasă mai ample, profesorii români petrec mai puţin timp pentru 

corectarea acestora.  

 Elevii care au cele mai multe teme au obţinut cele mai slabe rezultate la evaluare 

 România se află pe ultimele locuri în ceea ce priveşte încrederea elevilor în propria 

abilitate de a învăţa. 

 Profesorii români raportează că pun accentul pe rezolvarea de probleme şi că urmăresc 

dezvoltarea gândirii elevilor, însă aceştia au obţinut rezultate bune doar la problemele de tip 

algoritmic, iar la ştiinţe, în special la problemele de factură teoretică.  

 Orele la clasă se desfăşoară preponderent frontal, elevii ascultă expunerile profesorilor, 

iar procentul elevilor implicaţi în activităţi de efectuare a experimentelor este foarte mic. 

 Reforma a încercat să construiască o şcoală centrată pe elev, care să-i asigure acestuia 

dobândirea unor instrumente de procesare înaltă a informaţiilor (gândire critică, luarea 

avizată a deciziilor, rezolvare de probleme complexe etc.), însă aceasta a rămas la 

jumătatea drumului. 

 Mitul elevilor români care câştigă olimpiadele internaţionale este dat de „şcoala paralelă”, 

în care elevii supradotaţi sunt pregătiţi în afara programului şcolar. Din păcate, s-a ajuns 

la situaţia în care nu numai vârfurile se pregătesc în şcoala paralelă, ci şi elevii obişnuiţi, 

care se pregătesc în particular pentru diferitele examene. 

 Doar 4% dintre elevii români ar putea fi incluşi între cei mai buni elevi ai lumii. Pentru 

comparaţie, din acest grup mai fac parte 44% din elevii din Singapore, 38% din Taiwan, 

35% din Coreea, 31% din Hong Kong, 24% din Japonia, 11% din Ungaria, 10% din 

Olanda. 



 
 

 
 

 Elevii români primesc cele mai multe teme, care necesită cel mai mult timp de lucru, 

dintre toate ţările participante. 

 Între 1995 şi 2003 nu s-a înregistrat nici o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte 

achiziţiile elevilor români la matematică şi ştiinţe. 

 Foarte puţini elevi români folosesc computerul în timpul orelor.  

 Elevii români sunt evaluaţi mult mai des decât media internaţională.  

 Vechimea medie în învăţământ a profesorilor români de ştiinţe este 19 ani, cu 4 ani mai 

mare decât media internaţională, iar 38% dintre elevii români au profesori de ştiinţe cu 

vârsta de peste 50 de ani, cu 16% peste media internaţională.  

 Procentul de elevi români ai căror profesori sunt preocupaţi de pregătirea postuniversitară 

este foarte mic: 4%, comparativ cu media internaţională de 22%. 

 Numai 3% dintre elevii români au profesori de matematică cu studii postuniversitare care 

predau la clasa a VIII-a (pe plan internaţional este de 17%). 

 peste 90% dintre elevii români au profesori care se consideră bine pregătiţi să predea 

disciplinele lor. În domeniul formării continue, cea mai mare atenţie este acordată 

dezvoltării competenţelor metodice.  

 Au obţinut rezultate mai bune la testări: 

o elevii ai căror părinţi au studii superioare,  

o cei care aspiră la diploma universitară,  

o cei care au cărţi în biblioteca de acasă,  

o cei care au propriul lor birou de lucru,  

o cei care folosesc computerul acasă sau la şcoală,  

o cei care primesc mai puţine teme pentru acasă,  

o cei proveniţi din şcoli cu puţini elevi dezavantajaţi economic, cei din şcoli cu un 

nivel înalt de siguranţă.  

Temă de reflecţie 
Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 
Ce măsuri consideri că trebuie luate pentru îmbunătăţirea rezultatelor la testele TIMSS? 
Argumentează răspunsul. 

 



 
 

 
 

Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - Programme for International 

Student Assessment – OECD / PISA este un program de evaluare standardizată, la nivel 

internaţional, proiectat cu scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiţi elevii cu vârsta de 15 ani 

să facă faţă provocărilor societăţii contemporane, vieţii active. A fost aleasă vârsta de 15 ani 

pentru că,  în  majoritatea ţărilor participante la programul de evaluare, la vârsta respectivă elevii 

se află aproape de finalul învăţământului obligatoriu şi, astfel, pot fi măsurate majoritatea 

cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor acumulate în cei aproximativ zece ani de educaţie 

instituţionalizată. 

Programul PISA evaluează cunoştinţe, deprinderi şi  atitudini care reflectă schimbările curente 

din domeniul curriculum-ului, trecând dincolo de modul în care acestea sunt tratate la nivelul 

şcolii şi urmărind modul în care acestea sunt utilizate în sarcinile şi provocările vieţii de zi cu zi.  

PISA combină evaluarea unor arii cognitive specifice ştiinţelor, matematicii şi citirii / lecturii cu 

informaţii despre:  

 mediul de provenienţă al elevilor,  

 modul în care aceştia abordează procesul de învăţare,  

 percepţiile lor cu privire la mediul în care învaţă,  

 familiarizarea lor cu computerul. 

Complementar domeniului cunoaşterii testat cu precădere în fiecare ciclu de evaluare, au fost 

culese şi informaţii privind atitudinile şi abordarea, de către elevi, a învăţării ca proces. 

În evaluarea PISA se operează cu conceptul de “alfabetizare” care are sensul de achiziţie a 

deprinderilor de bază şi este utilizat pentru a sintetiza viziunea cuprinzătoare şi funcţională 

asupra cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale în viaţa de zi cu zi în societatea contemporană. 

Schemele următoare pun în evidenţă abordarea PISA pe niveluri şi relaţii cauzale: 

 

Nivelul institutiei furnizoare de servicii educationale 

Nivelul sistemului  educational 

Contextul macro-
economic, social, 
cultural si politic 

Politici si organizarea 
educatiei 

Rezultate la nivelul 
sistemului 

Politica si practica in 
institutie 

Rezultate la nivelul 
institutiei 

Caracteristici ale 
institutiei 

Antecedente Proces Rezultate 



 
 

 
 



 
 

 
 

PISA se constituie ca o parte importantă a unui program continuu al OECD de monitorizare a 

rezultatelor învăţării şi de raportare pe baza indicatorilor educaţionali, anunţat prima dată în 

publicaţia anuală a OECD, Education at a Glance, la începutul anilor 90.  

OECD a construit un set de indicatori ai resurselor umane şi financiare investite în educaţie, 

precum şi ai modului în care operează sistemele educaţionale. PISA a luat naştere datorită 

necesităţii de a obţine informaţii sistematice şi demne de încredere privind rezultatele 

educaţionale din diferite ţări, în special privind evaluarea capacităţilor elevilor. Deoarece este 

parte a unui program continuu de raportare, unul dintre scopurile PISA este de a monitoriza 

tendinţele performanţei de-a lungul timpului. Din acest motiv evaluarea PISA se derulează ciclic 

la intervale de timp de 3 ani, fiind focusată alternativ pe evaluarea preponderentă a 

competenţelor în domeniul citirii/lecturii, al matematicii şi al ştiinţelor naturii. Domeniul pe care 

se focusează/ pe care se pune accentual într-un process de evaluare PISA se numeşte 

domeniu principal, iar celelalte 2 domenii se numesc secundare. De exemplu în anul 2003 

evaluarea a avut ca domeniu principal matematica, în anul 2006 ştiinţele (termenul „ştiinţe” 

vizează fizica, chimia, biologia şi Ştiinţele Pãmântului şi Universului, fie prezente în curriculum 

ca discipline ştiinţifice distincte, fie sub forma unei discipline de „ştiinţe integrate” - termenul NU 

include discipline legate de alte ştiinţe cum ar fi, ingineria, tehnologia, matematica, psihologia, 

economia, şi nici elemente de Ştiinţă a Pământului abordate la geografie), iar în anul 2009 

citirea/ lectura. 

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi 

pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor 

de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de 

învăţare. Domeniile “alfabetizării”  evaluate sunt definite în termeni de:  

 conţinutul sau structura cunoştinţelor pe care elevii trebuie să le dobândească în fiecare 

domeniu;  

 procesele necesar a fi performate;  

 contextele în care sunt aplicate cunoştinţele şi competenţele vizate.  



 
 

 
 

Testele sunt administrate unui eşantion cuprins între 4 500 şi  10 000 de elevi din fiecare ţară, 

iar evaluarea are loc în cicluri, din trei în trei ani. 

După cum s-a mai precizat, principalul scop al evaluării PISA este de a determina măsura în 

care tinerii au dobândit acele cunoștinţe, deprinderi și atitudini cu un caracter mai larg din cele 

trei alfabetizări (la citire/lectură, la matematică și la ştiinţe), care le vor fi necesare în viaţa 

adultă. Principalele argumente pentru această abordare cuprinzătoare a evaluării competențelor 

sunt: 

 Deşi achiziţia cunoştinţelor specifice este importantă în învăţarea şcolară, aplicarea 

acestor cunoştinţe în viaţa adultă depinde în mod esenţial de achiziţia unor concepte și 

deprinderi mai largi. De exemplu:  

o La citire / lectură, capacitățile de a construi interpretări corecte ale unei game de 

materiale scrise şi de a reflecta asupra conţinutului şi a caracteristicilor textului 

sunt deprinderi esenţiale atât în educație, cât și în viața adultă.  

o La ştiinţe, a deţine cunoştinţele specifice, precum numele plantelor şi animalelor 

are o valoare mai mică decât înţelegerea reală a aspectelor complexe ale unor 

probleme aflate în dezbatere la nivelul întregii comunităţi umane, precum 

consumul de energie, biodiversitatea, sănătatea.  

o La matematică, atunci când este pusă în discuţie utilizarea deprinderilor 

matematice în viaţa de zi cu zi, a fi capabil de a raţiona cantitativ, de a înțelege și a 

reprezenta relaţii sau interdependenţe sub forma graficelor, diagramelor, tabelelor, 

este mai important decât abilitatea de a răspunde unor întrebări familiare din 

manualele de şcoală, conform practicii tradiționale. 

 În context internaţional, valorizarea accentuată a conţinuturilor curriculare prin evaluarea 

realizată, ar produce un efect backwash negativ deoarece ar concentra  atenţia către 

acele elemente ale curriculum-ului comune celor mai multe dintre ţările participante la 

evaluare.  



 
 

 
 

 Specialiștii internaționali afirmă că există anumite deprinderi, cu un caracter generic, 

care sunt absolut esenţiale în dezvoltarea elevilor ca viitori adulți capabili să se 

adapteze rapid cerințelor societății cunoașterii. Aceste deprinderi includ:  

o comunicarea eficientă,  

o adaptabilitatea la situații noi,  

o flexibilitatea în abordarea sarcinilor de lucru,  

o rezolvarea de situații-problemă complexe, 

o utilizarea tehnologiilor informaţiei pentru o varietate de scopuri.  

Aceste deprinderi sunt dezvoltate prin educația formală, cea non-formală și cea 

informală în mod vizibil trans-curricular, iar evaluarea lor necesită o focalizare cross-

curriculară largă. 

 PISA a fost gândit ca un program continuu care, pe termen mediu și lung, va conduce la 

dezvoltarea unei baze de informaţii complexe pentru monitorizarea tendinţelor din 

domeniul cunoştinţelor şi al deprinderilor elevilor din diferite ţări, precum şi ale celor 

aparţinând unor subgrupuri demografice diferite din fiecare ţară.  

Rezultatele PISA 

 Se obţine un profil de bază al cunostinţelor si deprinderilor elevilor de 15 ani, actualizat cu 

fiecare ciclu de testare. 

 Sunt identificaţi indicatori de context care relaţionează rezultatele elevilor şi anumite 

caracteristici ale şcolii.  

 Sunt identificaţi indicatori de tendinţă care prezintă modul în care rezultatele se schimbă  

de-a lungul timpului. 

 Este construită o bază de cunoaştere foarte valoroasă pentru analizele de politici specifice, 

precum şi pentru cercetări ulterioare, aşa-numitele „analize secundare” care au rolul de a 

identifica factori de influenţă şi eventuale relaţii de tip cauză-efect. 

 

România participă din anul 2001 la un alt process de evaluare internaţională pentru elevii din 

clasa a IV-a PIRL - Progress in International Reading Literacy Study . Şi acest proces se 



 
 

 
 

derulează ciclic, la 5 ani şi are ca scop încurajarea dezvoltării abilităţilor de citire/lectură ale 

elevilor dintr-o perspectivă internaţională. Informaţii complete cu privire la acest process 

complex de evaluare găsiţi la adresa: http://timss.bc.edu/pirls2001.html 

1.3 Tipuri de itemi şi aspecte vizate 

Deoarece în capitolele anterioare au fost prezentate informaţii referitoare la modul în care au 

fost şi sunt structurate testele pentru examenele naţionale pentru admiterea la liceu şi pentru 

bacalaureat, iar structura noilor probe, conform legii educaţiei, încă nu au fost stabilite, în acest 

paragraf se vor face descrieri ale structurii testelor şi itemilor în testările TIMSS şi PISA.  

În cazul testării TIMSS instrumentele folosite pentru colectarea datelor sunt următoarele: 

 Broşuri cu itemi pentru evaluarea rezultatelor învăţării elevilor; 

 Chestionarul elevului – cu întrebări referitoare la contextul în care învaţă elevul. Acest 

chestionar este completat de elev după ce a răspuns la itemii din broşură. Durata 

alocată pentru completarea chestionarului este de 30 minute.; 

 Chestionarul profesorului – un chestionar pentru profesorul de matematică şi unul pentru 

profesorul care predă ştiinţe ale naturii. În cazul profesorilor din ciclul primar, 

chestionarul este unic şi conţine atît întrebări referitoare la predarea matematicii cît şi 

întrebări referitoare la predarea ştiinţelor. În cazul acestor profesori durata de 

completare este cu 50% mai mare decât în cazul profesorilor din ciclul gimnazial. 

 Chestionarul şcolii – care trebuie completat de directorul şcolii ; 

 Chestionar referitor la curriculum, care trebuie completat de coordonatorul de la nivel 

naţional al testării TIMSS. 

Pentru alcătuirea broşurilor de teste au fost realizaţi itemi care apoi au fost grupaţi câte 10-15 în 

grupe numite blocuri. Pentru fiecare ciclu de evaluare se folosesc 14 blocuri cu itemi cu care se 

evaluează rezultatele învăţării la matematică şi 14 blocuri cu itemi cu care se evaluează 

rezultatele învăţării la fizică. 

Gruparea în blocuri a itemilor s-a făcut astfel încât răspunsurile la itemii dintr-un bloc să poată fi 

date de un elev din clasa a IV-a în medie în 18 minute şi de un elev în clasa a VIII, în medie în 

22,5 minute. Cu ajutorul blocurilor s-au construit 14 tipuri de broşuri. Fiecare broşură conţine 



 
 

 
 

câte 2 blocuri de matematică şi 2 blocuri de ştiinţe. De la un ciclu la altul, 14 blocuri (7 de 

matematică şi 7 de ştiinţe) conţin itemi noi, iar 14 blocuri conţin itemi folosiţi în testări anterioare. 

În acest mod pot fi puse în eidenţă tendinţe în învăţarea elevilor. 

Durara completării broşurilor pentru elevii din clasa a 4 este de 72 de minute şi pentru elevii din 

clasa a VIII-a de 90 minute. 

 

Din punctul de vedere al conţinutului evaluării, domeniile cognitive vizate sunt următoarele: 

 

Clasa a IV Clasa a VIII 

Matematică Ştiinţe Matematică Ştiinţe 

Domeniu cognitiv Pondere Domeniu cognitiv Pondere Domeniu cognitiv Pondere Domeniu cognitiv Pondere 

Cunoaştere 40% Cunoaştere 40% Cunoaştere 35% Cunoaştere 30% 

Aplicare 40% Aplicare 35% Aplicare 40% Aplicare 35% 

Raţionare 20% Raţionare 25% Raţionare 25% Raţionare 35% 

 

Din punctul de vedere al conţinuturilor itemii acoperă următoarele conţinuturi: 

Clasa a IV Clasa a VIII 

Matematică Ştiinţe Matematică Ştiinţe 

Conţinuturi Pondere Conţinuturi Pondere Conţinuturi Pondere Conţinuturi Pondere 

Numere 50% Ştiinţele vieţii 45% Numere 30% Biologie 30% 



 
 

 
 

Forme geometrice 35% Ştiinţele fizicii 35% Algebră 30% Chimie 35% 

  Afişarea datelor 15% Ştiinţele pământului 20%   Geometrie 20%   Fizică 35% 

      Date şi transformări 20%   Ştiinţele pământului  

Conţinuturile menţionate anterior se referă la: 

Clasa a IV Clasa a VIII 

Matematică Ştiinţe Matematică Ştiinţe 

Conţinuturi Detaliere Conţinuturi Detaliere Conţinuturi Detaliere Conţinuturi Detaliere 

 

 

 

 

 

Numere 

Numere întregi 

Ecuaţii şi formule 
cu numere 

Modele şi relaţii 

 

 

 

 

 

Ştiinţele 
vieţii 

Catacteristici 
ale proceselor 
vitale 

Cicluri de viaţă, 
reproducere, 
ereditate 

Interacţiunea 
cu mediul 

Ecosisteme 

Sănătatea 
umană 

 

 

 

 

 

Numere 

Proprietăţi 
generale 

Numere întregi 

 

Fracţii şi 
numere 
zecimale 

 

Relaţii  de 
proporţio-
nalitate, 
procente 

 

 

 

 

 

Biologie 

Caracteristici, clasificare 
şi procese vitale în 
organisme 

Celule şi funcţiile lor 

Cicluri de viaţă, 
reproducere, ereditate 

Diversitate, adaptare , 
selecţie naturală 

Ecosisteme 

Sănătatea umană 



 
 

 
 

 

 

Formule 
geometric
e şi 
măsurare 

Linii şi unghiuri 

Forme 
geometrice în 
plan şi spaţiu 

Localizare şi 
mişcare 

 

 

 

 

 

 

Ştiinţe 
fizice 

Clasificări şi 
proprietăţi ale 
materiei 

Stări şi 
transformări de 
stare 

Surse de 
energie, 
căldura, 
temperatura 

Lumina şi 
sunetul 

Electricitate şi 
magnetism 

Forţe şi 
mişcare 

 

 

 

 

 

Algebră 

Modele 

Expresii 
algebrice 

Ecuaţii, formule 
funcţii 

 

 

 

 

 

 

Fizică 

Stări de agregare şi 
transformări de stare 

Transformarea energiei, 
căldură, temperatură 

Lumina 

Sunetul 

Electricitate şi 
magnetism 

Forţe şi mişcare 

Afişarea 
datelor 

Citirea şi 
interpretarea de 
date afişate 

Organizarea şi 
reprezentarea 
datelor 

Ştiinţele 
Pământulu
i 

Structura 
Pământului 

Procese 
specifice 

Pământul în 
sistemul solar 

Geometrie Forme 
geometrice în 
plan şi în 
spaţiu 

Măsurare, 
proprietăţi 

Localizare şi 
mişcare 

Chimie Clasificarea şi 
compoziţia materiei 

Proprietăţile materiei 

Transformări chimice 

     

 

 

Date şi 
transformă
ri 

Organizarea şi 
reprezentarea 
datelor 

Interpretarea 
datelor 

Probabilităţi 

 

 

Ştiinţele 
Pământulu
i 

Structura şi 
caracteristicile fizice ale 
Pământului 

Procese ciclice în 
evoluţia Pământului 

Resursele naturale, 
utilizarea şi conservarea 
lor 

Pământul în sistemul 
solar şi în univers 

    

    

    

Itemii sunt astfel concepuţi încât să permită evaluarea performanţelor privind: 

Domeniul cognitiv Abilităţi evaluate la Matematică Abilităţi evaluate la Ştiinţe 



 
 

 
 

Cunoaştere De reproducere de informaţii memorate 

Recunoaştere 

Calcul 

Extragere de informaţii din grafice 

Măsurare 

Clasificare 

Ordonare 

De reproducere de informaţii memorate 

Definire 

Exemplificare 

Folosire a instrumentelor si respectare 
a procedurilor 

Aplicare Selectare 

Reprezentare 

Modelare 

Executare de operaţii pe bază de 
algoritmi 

Rezolvare de probleme simple 

Comparaţii  şi clasificări 

Folosirea modelelor 

Relatare/ Prezentare 

Interpretarea informaţiei 

Găsire de soluţii 

Explicare 

Raţionare Analiză 

Generalizare 

Sinteză 

Integrare 

Justificare 

Rezolvare de probleme complexe 

Analiză şi rezolvare de probleme 

Sinteză/ Integrare 

Emiterea de ipoteze/ Previziuni 

Proiectare 

Concluzionare 

Generalizare 

Evaluare 

Justificare 

Itemii folosiţi sunt de două tipuri: 

 Itemi cu răspunsuri cu alegere multiplă; 

 Itemi cu răspuns elaborat. 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 

În ce măsură apreciezi că domeniile cognitive şi conţinuturile  avute în vedere în evaluarea 
TIMSS sunt corelate cu cele din curriculum-ul din România? Argumentează răspunsul. 



 
 

 
 

Exemple de itemi folosiţi în testările TIMSS şi care au devenit publici. Documentele care conţin 

aceşti itemi pot fi găsite la adresa: http://timss.bc.edu/. 

În cazul proiectului PISA, deoarece în mod ciclic fiecare testare are un alt domeniu major, o 

abordare detaliată a modului în care sunt  alcătuie broşurile de testare pentru fiecare ciclu ocupă 

foarte mult timp şi spaţiu, pentru înţelegerea abordării în acest proces evaluativ va fi descrisă 

evaluarea din anul 2006, când domeniul major a fost reprezentat de ştiinţe. 

În anul 2006 au fost folosiţi pentru evaluare: 

 140 itemi cognitivi din domeniul ştiinţelor; 

 48 itemi cognitivi din domeniul matematicii; 

 32 itemi cognitivi din domeniul citirii şi interpretării textului; 

 32 itemi de atitudine. 

Aceşti itemi au fost grupaţi în 13 grupe numite clustere, dintre care 7 clustere au conţinut itemi 

din domeniul ştiinţelor, 4 au conţinut itemi din domeniul matematicii şi 2 din domeniul citirii şi 

interpretării de texte. Clusterele au fost folosite la realizarea a 13 tipuri de broşuri. Fiecare 

broşură fiind alcătuită din 4 clustere şi conţinând între 74 şi 78 itemi. Construcţia broşurilor s-a 

făcut în aşa fel încât acelaşi cluster să fie poziţionat diferit în broşuri diferite (într-o broşură în 

primul sfert, în alta în al doilea sfert etc.). În acest mod s-a putut aprecia dacă modul de răspuns 

a fost influenţat de poziţia clusterului.  

Itemii au fost proiectaţi pentru a evalua: 

 Competenţe ştiinţifice: 

o Identificarea întrebărilor ştiinţifice; 

o Explicarea ştiinţifică a fenomenelor; 

o Folosirea dovezilor ştiinţifice; 

 Cunoştinţe ştiinţifice : 

o Cunoştinţe de ştiinţă: 

 Sisteme fizice 

 Sisteme vii 



 
 

 
 

 Pământul şi spaţiul cosmic 

o Cunoştinţe despre ştiinţe: 

• Investigaţia ştiinţifică 

• Explicaţia ştiinţifică 

• Ştiinţa şi tehnologia în societate 

• Mediul şi resursele naturale 

• Frontierele ştiinţei şi tehnologiei 

• Hazard 

S-au realizat mai multe tipuri de itemi: 

• Cu răspunsuri cu alegere multiplă; 

• Complecşi cu răspunsuri cu cu alegere multiplă; 



 
 

 
 

 

• Cu răspunsuri semi deschise; 



 
 

 
 

 

• Cu răspunsuri deschise. 



 
 

 
 

 

Itemii de atitudine folosiţi au fost de două tipuri: 



 
 

 
 

• 18 itemi referitori la interesul elevului pentru învăţarea ştiinţelor  

• 12 itemi privind atitudinea referitoare la sprijinirea cercetării ştiinţifice. 

 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 

Ţinând cont de exemplele date anterior, consideri că itemii PISA sunt dificili pentru elevii 
români?  Argumentează răspunsul. 

 

 
Tema 5  Răspundere şi responsabilitate privind evaluarea 

 
5.1   Delimitări conceptuale /răspundere-responsabilitate 

Atunci când discutăm despre ceea ce ne mulţumeşte şi mai des, despre ceea ce ne 

nemulţumeşte în sistemul educaţional folosim termeni ca “răspundere” şi “responsabilitate”. În 

dicţionarul explicativ al limbii române “răspunderea”  este definită ca “obligaţia de a răspunde de 

îndeplinirea  



 
 

 
 

unei acţiuni, sarcini; responsabiltate”, iar referitor la “responsabilitate” este precizat că 

reprezintă “obligaţia de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva; 

răspundere”.  Ţinând cont de aceste definiţii este foarte greu, ca atunci când discutăm despre 

sistemul educaţional să înţelegem clar cine este responsabil de succesele şi insuccesele 

acestuia , cine are răspunderi privind acest sistem şi cine trebuie tras la răspundere când se 

constată, în anumite situaţii, deficienţele sistemului. 

 

 

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 

Care consideri că este răspunderea ta pentru rezultatele elevilor la examenele/ testările 
naționale şi internaţionale? Argumentează răspunsul. 

Specialişti din domeniul educaţiei au fost preocupaţi de delimitări conceptuale privind cei doi 

termeni şi în literatura de specialitate există multe articole referitoare la aceste delimitări. Într-un 

studiu făcut în Statele Unite în 2001 de către Bergeson, Porter şi Chester au rezultat mai multe 

puncte de vedere ale profesorilor, cu privire la responsabilitate şi sisteme de răspundere în 

educaţie. În continuare sunt prezentate idei care reies din strudiul amintit, idei care sunt invitaţii 

la discuţii referitoare la cele 2 noţiuni. 

Cu privire la răspundere cei intervievaţi au avut aceeaşi părere: “Răspunderea are ca scop 

îmbunăţirea calităţii educaţiei pentru toţi elevii.”, dar opiniile au fost diferite referitor la “sisteme 

de răspunderi/sisteme ale răspunderii”.  Cu privire la responsabilităţi/ comune/ împărtăşite s-au 

desprins următoarele idei: 

 Pentru ca sistemul educativ să aibă doar efectele pozitive aşteptate trebuie ca 

răspunderea să presupună o responsabilitate împărţită mai multor indivizi implicaţi”.  

 “ Responsabilitatea împărţită” îi include pe profesori, elevi, administratori de şcoli, părinţi 

şi legiuitori; elevii şi profesorii au responsabilitatea de a depune un nivel de efort 

rezonabil, iar administratorii şi cei responsabili de politicile educaţionale şi părinţii au 



 
 

 
 

răspunderea de a asigura mediul şi resusele necerare pentru ca elevii şi profesorii să 

poată atinge aşteptările sistemului de răspunderi/responsabilităţi; 

 Responsabilitatea comună a elevilor, profesorilor, administratorilor şi a responsabililor cu 

politicile educaţionale este esenţială pentru ca “răspunderea” să poată contribui la 

îmbunătăţirea educaţiei; 

 Cu toate că responsabilitatea comună este calea cea mai probabilă de a atinge 

aşteptările în educaţie, realitatea este că majoritatea sistemelor de răspundere care 

funcţionează actual se concentrează mai ales asupra educatorilor şi /sau a elevilor, 

ignorând celelalte grupuri implicate în sistemul educaţional. Cercetătorii în domeniul 

educaţiei ar trebui să îşi asume şi ei responsabilitatea de a furniza informaţii solide 

legate de punctele tari şi ariile de îmbunătăţire puse în evidenţă de procesele evaluative 

ale sistemului educaţional şi ale sistemului de răspunderi în sine; 

 Sistemele de răspundere trebuie proiectate în concordanţă cu metode consistente care, 

bazat pe experienţele evaluative, ţin cont de factorii de eficientizare a sistemului 

educativ. 

 Complexitatea răspunderii şcolare derivă din relaţia şcoală, ca unitate de intervenţie şi 

individ, ca unitate de acţiune;  din această relaţie rezultă legătura între răspunderea 

colectivă şi acţiunea individuală responsabilă sau mai puţin responsabilă. Răspunderea 

şcolară are în vedere şcoala ca unitate de acţiune, monitorizare, intervenţie şi 

schimbare, dar şcoala este reprezentată de colective de indivizi şi în acest mod 

răspunderea colectivă se distribuie acestor indivizi. La nivelul şcolii răspunderea 

colectivă presupune indivizi responsabili, interacţiuni de responsabilizare între indivizi şi 

răspundere de grup. Problema importantă care trebuie rezolvată la nivelul şcolii pentru 

ca rezultatele învăţării să fie cele planificate este aceea de a găsi mijloacele prin care 

răspunderea şcolară să responsabilizeze indivizii. 

 Conform Miriam Webster (2003) “răspunderea reprezintă asumarea responsabilităţii de 

a-ţi justifica propriile acţiuni”. Răspunderea impune 6 cerinţe celor care o au, cerinţe 

exprimate prin “trebuie să”: 

o demonstreze că şi-au folosit puterea în mod corect; 

o arate că lucrează pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor stabilite în educaţie; 



 
 

 
 

o raporteze realizările grupului pe care îl reprezintă (Puterea prin natura ei este 

opacă, dar răspunderea este publică); 

o raporteze cu privire la resursele folosite pentru obţinerea rezultatelor; 

o asigure calitatea programelor şi serviciilor produse; 

o arate că servesc nevoile elevilor şi ale societăţii. 

 

5.2   Elemente de deontologie în evaluare 

Deontologia este o doctrină privitoare la normele de conduită şi la obligaţiile etice ale unei 

profesiuni. Ea este o parte a eticii, iar normele deontologice sunt cazuri specifice ale normelor 

etice. Etica proceselor de evaluare este un subset al eticii şi moralităţii în general, o etică 

aplicată unei game mult mai restrânse de probleme decât cele ale moralităţii generale. Sarcina 

unei etici a evaluării  este să ţină sub control “înclinaţiile naturale” ale evaluatorilor, înclinaţii 

care ar putea să dăuneze intereselor altor persoane. Această sarcină este deosebit de grea 

ţinând cont de faptul că înclinaţiile menţionate pot fi inconştiente, încorporate direct în tehnicile 

şi metodele de evaluare folosite de evaluator. Ţinând cont de relativa putere a evaluatorului 

asupra celor evaluaţi, etica evaluării este esenţială pentru stabilirea unei practici de evaluare 

responsabile. 

Etica evaluării presupune, între altele: 

 analiza modului de alegere al actiunilor corecte din punct de vedere al moralei si al 

punerii în valoare a progresului individual al celui evaluat.  

 examinarea tipurilor de dileme care apar in procesul evaluării;  

 stabilirea de ghiduri pentru anticiparea si rezolvarea anumitor probleme etice care pot să 

apară în procesul de evaluare; 

 dezvoltarea unei metodologii ştiinţifice de realizare a evaluării care să satisfacă atât 

exigenţe ştiinţifice cât şi etice;  

 promovarea unor comportamente etice ale evaluatorilor. 



 
 

 
 

Etica evaluării  trebuie sa fie convingatoare din punct de vedere rational pentru evaluatori. 

Majoritatea seturilor şi standardelor definite pentru procese de evaluare în educaţie sunt 

directive metodologice şi doar o mică parte se refera la comportamentul etic.  

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 

În activitatea ta de evaluator în cadrul unor procese de evaluare la nivel naţional, ai întâlnit 
situaţii în care anumiţi profesori evaluatori nu au avut comportament etic? Dacă răspunsul este 
DA, prezintă situaţiile respective şi modul în care ai  reacţionat pentru remedierea lor. 

Etica evaluării se raportează la un set de valori care sunt esenţiale pentru procesul evaluativ:  

 valori  importante pentru evaluator: 

 diferenţierea diferitelor tipuri de rezultate ale învăţării,  

 asocierea acestor rezultate ale învăţării cu indicatori cantitativi sau calitativi,  

 posibilităţile sau dificultăţile de interpretare a  rezultatelor procesului 

evaluativ . 

 valori importante pentru elevul evaluat : 

 recunoaşterea efortului depus în pregătirea pentru evaluare,  

 identificarea poziţiei pe care el o ocupă într-o ierarhie,   

 modalităţile prin care rezultatele procesului evaluativ reflectă aspiraţiile celui   

evaluat; 

 valori  importante pentru procesul de evaluare: 

 obiectivitatea evaluării,  

 capacitatea  de  discriminare a   diferitelor tipuri de rezultate,  

 acurateţea măsurării performanţelor,   

 surprinderea valorii adăugate, etc 

 valori importante pentru factori interesaţi/ societate 

 obţinerea  unor informaţii despre modul în care au fost valorificate investiţiile  

făcute în educaţie,   

 obţinerea unor informaţii despre  calitatea pregătirii absolvenţiilor 



 
 

 
 

 posibilitatea de  folosire a rezultatelor evaluării  ca indicator al selectării 

elevilor/absolvenţilor pentru o nouă treaptă de şcolarizare  

Aceste valori au capacitatea de a influenţa comportamentul celor implicaţi în procesul evaluativ 

chiar şi când  ei nu conştientizează ataşamentul  profund  pe care  îl au faţă de unele sau altele 

dintre acestea. De aici decurge şi dificultatea creării unui  context impersonal pentru procesul de 

evaluare. 

5.3   Obiectivitate – subiectivitate în evaluare 

Despre o apreciere se spune că este este obiectivă atunci când: 

 corespunde obiectului,  

 nu este influenţată şi nu poartă amprenta celui care o face,  

 nu se schimbă decât la schimbarea obiectului şi nu la modificările de atitudine a 

subiectului faţă de obiectul aprecierii.  

În procesele de evaluare au fost puse în evidenţă numeroase disfuncţii şi dificultăţi în evaluarea 

corectă şi obiectivă a rezultatelor şcolare. Obiectivitatea în evaluare şi în notare este de multe 

ori afectată de circumstanţe care induc variaţii semnificative, fie la acelaşi examinator în 

momente diferite, fie la examinatori diferiţi . 

Distorsiunile în notare pot fi determinate de mai multe cause. Unele dintre aceste cauze pot fi: 

 strategiile şi metodelele de evaluare  sunt alese inadecvat în raport cu obiectul evaluării 

şi/sau cu obiectivele evaluării; 

 informaţiile pe baza cărora se realizează evaluarea sunt insuficiente; 

 relaţiile afectiv-atitudinale dintre profesor şi elevi; 

 influenţele directe ale mediului psihosocial în care se face evaluarea ; 

 influenţe datorate contextului pedagogic în care se efectuează evaluarea; 

 implicarea factorilor de personalitate a elevului şi a profesorului; 

 stilul didactic necorespunzător al profesorului; 

 metodele greşite de notare folosite de professor, ca de exemplu: 

o notarea sancţiune – pentru motive care nu sunt corelate cu gradul de pregătire 

(absenţe, vorbit în timpul orei, copiat, şoptit);  



 
 

 
 

o notarea strategică  - acordarea de note mai mici decât merită elevul pentru a 

deţine controlul asupra lui; 

o notarea speculativă – scăderea de puncte din motive neesenţiale; 

o notarea etichetă – notare bazată de idei preconcepute (elev bun, elev slab) 

Temă de reflecţie 
Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 
Atunci când proiectezi şi realizezi o evaluare la clasă, ce măsuri iei pentru a reduce 
subiectivismul? 

Se ştie că subiectivitatea în evaluare nu poate fi eliminată, iar unii pedagogi consideră că nu 

trebuie eliminată total, trebuie ca procesele de evaluare să fie minuţios proiectate astfel încât 

notarea elevilor să nu fie puternic afectată de factori perturbatori.  În elaborarea testelor de 

evaluare trebuie folosiţi itemi de tipuri diferite, iar ponderea itemilor obiectivi (itemi cu răspuns 

închis) trebuie să fie mai mare decât a celor subiectivi (itemi cu răspuns deschis). În proiectarea 

procesului de evaluare trebuie urmate toate etapele de proiectare şi trebuie corelate obiectivele 

de evaluare cu sarcinile de lucru şi cu schemele de notate. 

5.4   Bariere în evaluare 

Cele mai multe erori în notare sunt determinate de activitatea profesorului. Referitor la erorile de 

evaluare ale profesorilor cele mai des întâlnite sunt: 

 Criteriile proprii de apreciere sunt fie prea generoase, fie prea exigente.  

o Unii profesori folosesc nota în chip de stimulare a elevului, alţii recurg la note 

pentru a măsura obiectiv sau chiar pentru a constrânge elevul în a depune un 

efort suplimentar.  

o Unii apreciază mai mult originalitatea soluţiilor, alţii conformitatea cu informaţiile 

predate.  

 Tendinţa unor profesori de a evita extremele scalei de notare. Majoritatea notelor 

acordate se înscriu în jurul valorilor medii, nerealizându-se o discriminare mai evidentă 

între elevii medii, pe de o parte, şi cei foarte buni sau slabi, pe de altă parte.  

 Efectul „halo” constă în aprecierea unui elev, la o anumită materie, se face potrivit 

situaţiei obţinute la alte discipline. Elevii cei mai expuşi acestui efect pot fi în egală 



 
 

 
 

măsură elevii cotaţi ca foarte buni şi cei cotaţi ca slabi. Profesorii, în virtutea unor 

aprecieri anticipative, nu mai observă eventualele lipsuri ale elevilor buni, după cum nu 

sunt „dispuşi” să constate unele progrese ale celor slabi. Pentru diminuarea 

consecinţelor negative, presupuse de acest efect, se pot lua mai multe măsuri: 

o  recurgerea la evaluări externe.  

o extinderea lucrărilor cu caracter secret, care asigură anonimatul celor apreciaţi.  

o efortul permanent al profesorului  de a nu ţine cont de antecedentele apreciative 

la adresa unui elev, şi de efectuare a unei valorizări cât mai obiective. 

S-au constatat cazuri participare de efect de halo în evaluarea conduitei: 

 efectul „blând” -caracterizat prin tendinţa de a aprecia cu indulgenţă 

persoanele cunoscute, comparativ cu cele necunoscute;  

 eroarea de generozitate. care intervine când educatorul are anumite 

motive pentru a se manifesta cu o anumită indulgenţă. 

 Efectul de ancorare se manifestă prin supraevaluarea unor rezultate datorită faptului că 

atrag atenţia asupra unor aspecte mai puţin frecvente, aşteptate, identificabile la nivelul 

majorităţii formelor de răspuns date de elevi.  

 Efectul Pygmalion sau efectul oedipian constă în aprecierea rezultatelor obţinute de un 

elev ţinându-se cont de părerea pe care profesorul şi-a format-o despre capacităţile 

acestuia, părere care a devenit relativ fixă.  Orice profesor îşi formează despre elevii săi 

anumite impresii în legătură cu posibilităţile acestora. Până la urmă, aceste păreri vor 

influenţa, inconştient sau nu, comportamentul şi randamentele elevilor.  

 Efectul de similaritate reprezintă tendinţa profesorului de a-şi valoriza elevii prin 

raportare la sine, normele proprii constituind principalele criterii de judecare a 

rezultatelor şcolare. Profesorii,  care de exemplu,  au copii cu performanţe înalte vor 

avea tendinţa să-i evalueze şi pe elevii lui cu acelaşi grad de aşteptări. 

 Efectul de contrast se manifestă datorită faptului că profesorii au tendinţa să opereze o 

comparare şi o ierarhizare a elevilor şi  acelaşi rezultat să primească o notă mai bună, 

dacă urmează după evaluarea unui rezultat mai slab sau să primească una mediocră 

dacă urmează imediat după răspunsurile unui candidat care sunt excelente. 



 
 

 
 

 Efectul ordine se produce atunci când profesorul menţine cam acelaşi nivel de apreciere 

pentru răspunsuri care prezintă diferenţe calitative şi notează identic mai multe lucrări 

diferite, dar consecutive, fără discriminări valorice. 

 Eroarea logică se manifestă prin substituirea obiectivelor şi parametrilor importanţi ai 

evaluării prin scopuri secundare, cum ar fi acurateţea şi sistematicitatea expunerii, 

efortul depus de elev pentru a ajunge la anumite rezultate, gradul de conştiinciozitate 

etc. Această eroare este uneori justificată, dar nu trebuie să devină o regulă. 

Pentru evitarea acestor erori trebuie stabilite obiective ale învăţării şi evaluării exacte, riguroase, 

care să permită o evaluare mai obiectivă.  

Temă de reflecţie 

Reflectează şi răspunde la următoarea întrebare: 

Care dintre efectele menţionate anterior afectează mai mult evaluarea la disciplina pe care o 
predai? Argumentează răspunsul. 

 

Bbliografie 

1. Cucoş, C.: Teorie și metodologia evaluării, Editura Polirom, București, 2008 

2. Cerghit I. : Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, 

Editura Aramis, 2002 

3. Creţu ,C. : Psihopedagogia succesului, Editura Polirom Iaşi, 1997 

4. Cristea ,S.: Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Educaţional, Chişinău, 2002 

5. De Landsheere, G: Evaluarea continuă a elevilor și examenele – manual de docimologie, 

Editura Didactică și Pedagogică, București ,1975 

6. Lisievici, P. :Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Editura Aramis 

Bucureşti, 2002 

7. Voiculescu, E., Factorii subiectivi ai evaluării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2001. 

8. Manolescu, M.  :Teoria şi metodología evaluării, Bucureşti, Editura Universitară, 2010 

9. Meyer, G. :De ce şi cum evaluăm, Editura Polirom, 2000 



 
 

 
 

10. Neacşu, I. (ed. a II-a) :Instruire şi învăţare . Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 1999 

11. Potolea, D., Manolescu, M.: Teoria și practica evaluării educaționale, MEC, Proiectul pentru 

învățământ rural, București, 2005 

12. Radu, I.T.: Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004 

13. Stoica, A (coord.): Evaluarea progresului școlar – de la teorie la practică, Editura  

Humanitas, București, 2003 

14. Lawrence  M. Rudner, William D. Schafer : What theachers need to know about 

assessment, National Education Association, Washington, 2002 

15. Joan L Herman, Pamela R. Aschbacher, Lynn Winters: A practical guide to alternative 

assessment, Association for supervision and curriculum Development, Alexandria, Virginia, 

1992 

16. Jean Vogler: Evaluarea în învățământul preuniversitar, Editura Polirom, Iași 2000. 

17. Stoica, A. (coord.) (2004): Criterii de notare pentru clasa a VIII-a. MECT: Serviciul Naţional 

de Evaluare şi Examinare.  

18. J Burton, Richard R Sudweeks, Paul F. Merrill Steven, Bud Wood :How to prepare a better 

multiple-choice test items”, , 1991, Bringham Zoung Universitz Testing Services 

19. John P. Keeves: Educational Research, Methodology, and Measurement: An International 

Hand book, Pergamon, 1997 

20. Robert van Krieken : Writing and administratering examinations, CITO, 1995 

21. Standarde de Învăţare şi de Evaluare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2002 

22. Adriana Ţepelea, Florin Ioniţă, Roxana Maria Gavrilă: Evaluarea continuă la clasă, Educaţia 

2000+, 2009 

23. Raportul Centrului Naţional  - OECD PISA Ciclul de testare 2008-2009, CNEE, 2010 

24. Ligia Gliga, Mihai Diaconu, Oana Ţarălungă, Bianca Bizo: Standarde profesionale pentru 

profesia didactică, Centrul Naţional pentru pregătirea profesorilor, 2002 

25. Programul Naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice 

(DeCeE) Suport de curs, CNCEIP, 2008 

26. Alexandru Crişan şi echipa: Curriculum Naţional pentru Învăţământul obligatoriu. Cadru de 

referinţă, CNC, 1998 



 
 

 
 

27. Propuneri de restructurare a curriculum-ului naţional. Document de lucru, ISE, 2009 

28. Rethinking classroom assessment with purpose in mind, Manitoba education, 2006, 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/wncp/rethinking_assess_mb.pdf 

29. http://www.caslt.org/resources/english-sl/classroom-resource-form-assess-interview-

esl_en.php 

30. http://www.exemplars.com/resources/rubrics/student.php The relation between instruction 

and assessment can be illustrated as :Strategic questioning an approach to creating 

personal and social change 

31. P.Lisievici: Calitate a învăţământului şi curriculum, http://www.1educat.ro/resurse/ise 

32. Formative Assessment: Improving Learning in secondary classrooms, OEDC, Policy Brief, 

November 2005 

33. Legea educaţiei naţionale, Monitorul oficial al Romaniei, Nr, 10, 10.01.2011 

34. Camilleri A., Introducing learner autonomy in teacher education, 

http://archive.ecml.at/documents/pubCamilleriA_E.pdf 

35. Richard J Stiggins, Judith A. Arter,Jan Chappuis, Stephen Chappuis, Classroom 

Assessment for student learning- Do it right –using it well, 

http://books.google.com/books?id=VDN9_y6nflEC&pg=PA399&dq=Teachers%27+training+f

or+classroom+assessment&hl=ro&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q=Tea

chers%27%20training%20for%20classroom%20assessment&f=false 

36. PISA 2009 Results:What Students Know and Can Do STUDENT PERFORMANCE IN 

READING, MATHEMATICS AND SCIENCE 

37. Take the Test Sample Questions from OECD’s PISA Assessments, 

http://www.oecd.org/document/31/0,3746,en_32252351_32236191_41942687_1_1_1_1,00.

html 

38. PISA 2009 Assessment Framework Key competencies in reading, mathematics and 

science, 

http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_35845621_44455276_1_1_1_1,00.html 

39. PISA 2009 at a Glance, http://www.oecd.org/dataoecd/31/28/46660259.pdf 

40. Delia Constanța Davidescu, Olivia Maria Jidveian: Didactica fizicii 2- Demersuri adecvate 

învățării fizicii, MEC, Proiectul pentru învățământul rural, 2007. 



 
 

 
 

41. Diana-Maria Sztancs: Reflecţii privind aplicarea „metodei cubului” în cadrul lecţiilor de 

istorie, 

http://istorie.ucdc.ro/7.%20Revista%20PDF%20files/AUCDCI%203%20Website/AUCDCI%203%2020

10%20Pdf/13_Sztancs.pdf 

42. TIMSS 2007 Assessment Frameworks, http://timss.bc.edu/timss2007/frameworks.html 

43. http://www.jobsletter.org.nz/vivian/stratq97.htm 

44. http://www.antiochne.edu/anei/download/82_questioning.pdf 

45. TIMSS 2007 Released Items, http://timss.bc.edu/ 

46. http://www.1educat.ro/resurse/ise/ 

47. http://www.scritube.com/sociologie/Curriculum-scolar22181162.php 

48. http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/tests 

49. http://www.ascd.org/publications/educational-leaderships/dec07/vol65/num04,  The best 

Value in formative assessment 

50. http://www.rocnee.eu/ 
 

 


