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 Tema  1. Învăţarea activă
 ACTIVITATEA 1.1 (Ice breaker) 
Fiecare participant îşi va nota pe un bileţel prenumele şi trei cuvinte-cheie
legate de propria persoană. Cuvintele pot fi de orice fel: nume proprii, 
substantive, verbe, numere, culori etc. Participanţii îşi vor prinde în piept
bileţele şi se vor plimba prin sală încercând să ghicească semnificaţia celor trei
cuvinte de pe bileţelele celorlalţi participanţi. Cel care ghiceşte va primi
feedback de la purtătorul bileţelului.

Temă de reflecţie: Ce aşteptări ai de la acest modul?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
................................................................................... 
..............................................................................................................

Capitolul 1. Concepte cheie necesare 
în didactica bazată pe evidenţe



 ACTIVITATEA 1.2

Ce ştii despre teoriile constructivistă şi cognitivă ale învăţării?

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 Ce este constructivismul?

„Constructivismul este de fapt o teorie – bazată pe observaţie şi studiu ştiinţific – despre cum învaţă
oamenii. Aceasta afirmă că fiecare persoană îşi construieşte propria înţelegere şi cunoaştere a lumii,
experimentând lucruri şi reflectând asupra acestor experienţe.”

„Constructivismul este o teorie a subiectului care se străduieşte să-şi optimizeze schimburile cu mediul şi
care, în acelaşi timp, se autoconstruieşte prin integrarea produselor gândirii sale. Cel ce învaţă este
iniţiatorul propriilor experienţe de învăţare, în continuă căutare de informaţii utile rezolvării de
probleme şi reorganizându-şi în permanenţă cunoştinţele.”

„Această teorie bazată pe concepte şi numită constructivistă este aproape universal acceptată de
experţii creierului şi minţii. Toţi sunt de acord că învăţarea se produce când elevii îşi construiesc propriul
sens, de obicei pe baza celor învăţate anterior şi a experienţei proprii şi, desigur, din experienţa de
învăţare

 Ce este cognitivismul?

„Teoria cognitivă a învăţării are la bază teoria procesării informaţiei şi promovează o perspectivă activă
asupra învăţării. Conform teoriei procesării informaţionale procesul de învăţare se referă la receptarea 
informaţiei din mediu şi utilizarea unor strategii cognitive pentru transferul acesteia din memoria de 
scurtă durată în memoria de lungă durată.”

„Din perspectiva psihologiei cognitive, mintea umană este un sistem de procesare a informaţiei
(hardware), cogniţia este programul (software) iar învăţarea achiziţia de cunoştinţe (datele)



 Relaţia între cognitivism şi constructivism 
„Dincolo de dezbaterile teoretice care abordează distinct cele două teorii,
practica învăţării şcolare le corelează strâns, pentru a iniţia elevii în cunoaşterea
ştiinţifică. Psihologia cognitivă actuală insistă pe rolul procesărilor mentale a
informaţiilor şi organizarea lor în structuri, reţele cognitive, pentru a înţelege, a
interpreta, a păstra în memoria de lungă durată. Iar constructivismul explică
cum sunt utilizate, integrate acestea, progresivitatea în prelucrarea mentală a
reprezentărilor, experienţelor cognitive în mod propriu.

Abordarea lui Geoff Petty asupra constructivismului:
Învăţarea presupune construirea activă a propriilor gânduri şi presupune
conexiuni mentale
Cunoştinţele existente ale fiecărui elev sunt unice
Conexiunile creează învăţarea, memorarea şi inteligenţa. Ele sunt cele care
practic dezvoltă creierul
Creierul este asemănător cu un muşchi, cu cât e exersat mai mult, cu atât se
dezvoltă şi devine mai puternic



 Învăţare superficială: nu există nicio legătură între cunoştinţele noi şi cele deja
existente

 Învăţare profundă
- elevii îşi construiesc propriul sens al învăţării noi şi fac legături între învăţarea
nouă şi cea existentă
- gândurile „călătoresc„ pe aceste legături. De îndată ce s-au făcut aceste legături,
elevul poate să raţioneze între învăţarea nouă şi cea veche şi invers



 ACTIVITATEA 1.3
Grupaţi pe două coloane cartonaşele primite conform modelului învăţării
behavioriste sau cognitiv-constructiviste.
Temă de reflecţie: Care dintre aspectele activităţii mele didactice de până acum 
s-au bazat pe principii cognitiv-constructiviste?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 ACTIVITATEA 1.4
Vizionaţi clipul despre constructivism de la adresa:
http://www.teacherstoolbox.co.uk/constructivism.html
şi postaţi online o frază care să sintetizeze ideea expusă de G. Petty.



 ACTIVITATEA 1.5
Fiecare membru al unei grupe va trebui să formuleze o cerinţă / sarcină de lucru
specifică disciplinei pe care o predă, care să vizeze unul dintre nivele 2-5 din
taxonomia SOLO.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Taxonomia SOLO
SOLO = Structure of Observed Learning Outcomes (structura rezultatelor învăţării
observate)

NIVEL DESCRIERE: VERBE SPECIFICE

5. Abstract extins Generalizare la un nou domeniu: creează, formulează, generalizează, emite ipoteze, reflectă, teoretizează

4. Relaţional Puncte de vedere integrate într-o structură: analizează, aplică, compară, critică, explică cauzele, relaţionează, justifică

3. Multistructural Mai multe puncte de vedere independente: combină, enumeră, descrie, listează

2. Unistructural Un singur punct de vedere: identifică, numeşte, urmează o procedură simplă

1. Prestrucutral Incompetenţă: eşec, fără sens.



 ACTIVITATEA 1.5
Fiecare membru al unei grupe va trebui să formuleze o 
cerinţă / sarcină de lucru specifică disciplinei pe care o 
predă, care să vizeze unul dintre nivele 2-5 din taxonomia 
SOLO.
 Temă de reflecţie: Care sunt avantajele înlocuirii 

taxonomiei lui Bloom cu taxonomia SOLO în construcţia 
matricei de specificaţii a unui test?

..............................................................................................

..............................................................................................



 1.3 Stiluri de învăţare după modelul lui Herrmann
Analizele lui F. Coffield şi ale colaboratorilor (2004) asupra a peste 70 de teorii 
despre stilurile de învăţare au condus la două concluzii importante:
 Nu etichetaţi elevii pentru ca apoi să adaptaţi strategiile de învăţare stilurilor 

lor; în schimb utilizaţi cu toţi elevii metode specifice tuturor stilurilor de 
învăţare.

 Încurajaţi elevii să utilizeze stilurile cu care sunt mai puţin familiarizaţi, chiar 
dacă aceştia nu le acceptă din prima şi învăţaţii cum să le utilizeze.



Conform modelului lui Herrmann al „întregului creier”, exista 4 stiluri de 
învăţare posibile:
(Emisfera stângă a creierului)
- Teoretician - preferă faptele, detaliile, gândirea critică, definiţiile precise, 
instrucţiunile clare, conţinut formal, analiză, logică
- Organizator - preferă instrucţiunile pas cu pas, ordinea secvenţială, conţinutul 
bine organizat şi structurat, planificarea clară, detaliată, deadline-urile precise, 
rezolvarea algoritmică a problemelor
(Emisfera dreaptă a creierului)
- Umanitar - preferă învăţarea colaborativă, discuţiile de grup, jocurile de rol, 
exemplele şi abordările personale, implicarea emoţională, ascultarea şi 
împărtăşirea ideilor
- Inovator - preferă brainstorming-ul, metaforele, imaginile, sintezele, 
abordările globale, ritmul alert, spontaneitatea, experimentele, se bazează pe
intuiţie, iau iniţiativă, se implică, explorează posibilităţi şi legături ascunse



ACTIVITATEA 1.6

Pe baza descrierilor anterioare vă rugăm să vă autoevaluaţi cu privire la propriul stil de

învăţare acordând 3 puncte stilului care vă defineşte cel mai bine, 2 puncte celui de-al

doilea stil considerat apropiat, 1 punct penultimului stil şi 0 puncte stilului care vă

defineşte cel mai puţin. Stilul va fi dat de cele două stiluri care au punctajul 3 şi 2 (de

ex. teoretician - inovator)

Teoretician: Stilul meu:

Organizator:

Umanitar:

Inovator:



 ACTIVITATEA 1.7
Pentru a vă testa dominanţa cerebrală efectuaţi testul online:
http://psihologice.3x.ro/Dominantacerebrala.html
Solicitaţi elevilor de la una dintre clasele la care predaţi să-şi aplice
acest test, culegeţi rezultatele de la elevi şi postaţi-le online. 

 ACTIVITATEA 1.8
Fiecare grupă va realiza pe o coală A3 o diagramă conceptuală care
să reprezinte relaţiile dintre următoarele concepte: teorii
tradiţionale ale învăţării (behavioriste), teorii cognitiv-
constructiviste, învăţare centrată pe profesor, învăţare centrată pe
elev, învăţare profundă, învăţare superficială, strategii / metode
didactice adecvate, taxonomia SOLO şi stilurile de învăţare.



Tema  2. Aspecte motivaţionale ale invăţării şcolare
 2.1 Teoria „aşteptare-valoare”
Conform teoriei „aşteptare-valoare” motivaţia elevilor este determinată de 
măsura în care elevul se aşteaptă să aibă succes şi valoarea învăţării pentru elev. 
Astfel obţinem formula:

Valoare = Motivația x Așteptare

Operaţia de înmulţire nu este întâmplătoare ea semnificând faptul că oricare 
dintre cele două variabile (aşteptare sau valoare) este nulă va implica o motivaţie 
nulă.
Petty oferă un exemplu prin care elevii pot conştientiza valoarea învăţării. Astfel, 
acestora li se dau veniturile pentru două calificări diferite ale aceleaşi meserii. 
Apoi aceştia trebuie să calculeze diferenţa dintre aceste două venituri. Diferenţa 
obţinută se înmulţeşte cu numărul de luni dintr-un an (în cazul în care au fost 
specificate veniturile lunare) şi rezultatul se înmulţeşte cu număr mediu de ani 
de muncă (să zicem 40). Rezultatul final indică elevilor cuantificarea valorii 
învăţării în bani în cazul în care vor învăţa pentru a ajunge de la o calificare 
inferioară (obţinută sa zicem la terminarea a doar 10 clase) la una superioară 
(după 12 clase cu atestat).



Acelaşi autor ne sugerează şi alte modalităţi prin care elevii pot preţui anumite 
lecţii, discipline, cursuri:
Prin fixarea unor scopuri şi ţinte care să aibă sens şi să fie interesante
Prin convingerea elevilor de importanţa şi relevanţa temei care se predă. De 
multe ori acestea sunt clare profesorilor dar nu şi elevilor
Prin obţinerea unui proces de învăţare interesant dar şi recompensator. Pentru 
aceasta poate fi utilizată şi teoria lui Maslow



 2.2 Teoria lui Dweck
Teoria motivaţională a lui Carol Dweck împarte studenţii în 2
categorii, în funcţie de propria lor viziune asupra abilităţilor lor:
Cei care consideră că inteligenţa este înnăscută şi că fiecare dintre
noi avem un potenţial prestabilit de a realiza anumite categorii de
lucruri;
Cei care consideră că potenţialul uman este nelimitat şi el se
dezvoltă prin învăţare.
Cercetările lui C. Dweck au indicat un procent de 15% dintre
elevi/studenţi care se situează între cele 2 tipologii iar restul se
împart aproape egal în cele două categorii.
Petty ne arată că diferenţele de performanţă ale elevilor din cele
două categorii devin vizibile doar în situaţii provocatoare sau
dificile (trecerea de la un nivel şcolar la altul, mutarea într-o altă
şcoală etc.) subliniind faptul că sunt avantajaţi elevii încadraţi în
categoria „potenţial nelimitat” faţă de cei care cred în teoria „IQ-
ului fix”.



Petty sugerează pentru creşterea numărului adepţilor teoriei
„potenţialului nelimitat” mai multe idei dintre care selectăm:
 profesorul trebuie să insiste asupra faptului că inteligenţa şi abilităţile

se cultivă
 profesorul trebuie să insiste asupra faptului învăţarea necesită efort

din partea elevului
 profesorul trebuie să insiste asupra ideii că creierul este „ca un

muşchi”
 aplicarea chestionarului lui Dweck la clasă şi semnalarea faptului că

cei care sunt adepţii teoriei „IQ-ului fix” se găsesc într-o zonă de „risc”
 utilizarea unor exemple de personalităţi din lumea ştiinţei care nu au

avut în timpul şcolii un IQ peste medie (A. Einstein, T. Edison etc.)
 utilizarea la clasă a strategiilor didactice bazate pe feedback formativ,

interevaluare sau autoevaluare



 2.3 Ierarhia lui Maslow

ACTIVITATEA 2.5

Care sunt nivelurile ierarhiei de nevoi a lui Maslow? Să reconstruim împreună piramida.

Temă de reflecţie: Ce niveluri de nevoi din ierarhia lui Maslow pot fi satisfăcute
prin învăţarea disciplinei pe care o predau?



 Tema 3. Didactica bazată pe evidenţe
3.1 Mărimea efectului
 Pentru a putea măsura impactul pe care îl are asupra achiziţiilor elevilor o

metodă sau strategie didactică în raport cu alta, Petty descrie într-un mod
accesibil modul de cercetare din zona educaţională. Spre exemplu, dacă
suntem interesaţi de diferenţa dintre efectele produse asupra învăţării, a
recapitulării cu ajutorul hărţilor mentale faţă de recapitularea „clasică” făcută
de profesor se procedează în felul următor:

 se selectează elevi pentru a forma două grupuri distincte; cu cât numărul
acestora este mai mare cu atât relevanţa statistică a rezultatelor cercetării va fi
mai bună

 primul grup se va numi „grupul de control” iar al doilea grup va fi „grupul
experimental”; cele două grupuri vor fi omogene, fiind formate din elevi de
acelaşi nivel, proveniţi din acelaşi mediu social etc. Împărţirea elevilor între
cele două grupuri se face în mod aleatoriu

 înaintea începerii experimentului ambele grupuri vor fi testate. Această testare
iniţială o vom numi „pre-test”



 acelaşi profesor predă la cele două grupuri de elevi un anumit subiect, utilizând
aceleaşi metode, acelaşi timp şi aceleaşi resurse materiale

 singura diferenţă va fi în faza de recapitulare a lecţiei când profesorul va
schimba metoda pentru cele două grupuri: la grupul de control recapitularea
se va face de către

 profesor iar la grupul experimental recapitularea se va face cu ajutorul hărţilor
mentale realizate de elevi

 la sfârşitul experimentului cele două grupuri vor fi retestate printr-un acelaşi
„post-test”

 Pentru interpretarea rezultatelor se va calcula „mărimea efectului” ca raport
între diferenţa mediilor înregistrate de grupul experimental şi cel de control şi
abaterea standard. Rezultatul se exprimă în unităţi de „abatere (deviaţie)
standard” sub forma coeficientului lui Cohen d.





 Conform lui Hattie mărimea efectului poate fi calculată şi ca raport dintre 
diferenţa mediilor înregistrate la post-test şi pre-test raportată la abaterea 
standard. În acest caz se măsoară efectele produse de un anumit tip de 
intervenţie asupra aceleaşi grupe. Spre exemplu, putem măsura efectele 
produse de evaluarea formativă în cadrul unei clase de elevi.

 Petty ne explică de asemenea semnificaţia valorii coeficientului lui Cohen. 
Astfel, raportat la sistemul de evaluare britanic un coeficient al mărimii 
efectului d = 0,5 reprezintă o creştere a rezultatelor elevului cu un nivel (de 
exemplu de la nota C la nota B) iar un coeficient d = 1,0 reprezintă o creştere 
cu două nivele (de exemplu de la nota C la nota A). 

 Pentru sistemul românesc de notare am putea accepta (cu anumite rezerve) 
pentru d = 0,5 o creştere cu aproximativ 2 puncte a notei.



 3.2 Meta-analizele lui Hattie şi Marzano
În figura (se completeză de cursanţi la finalul activităţii 3.2 ) au fost extrase din 
studiu lui Hattie câteva dintre strategiile de predare (din 138 de factori cu impact 
asupra achiziţiilor elevilor) şi ierarhizate în funcţie de mărimea efectului.

Poziţia Strategia Mărimea efectului d

3 /138 0,90

9 /138 0,74

10/138 0,73

20/138 0,61

33/138 0,57

53/138 0,46

71/138 0,37

95/138 0,24

126/138 0,09

Mărimea efectului pentru câteva din strategiile de predare



 Lucrarea lui Hattie („Visible Learning. A synthesis over 800 meta-analyses
relating to achievement”) reprezintă o sinteză a 800 de meta-analize care
cuprind 52637 de studii ce oferă 146142 de mărimi ale efectului. Aceste studii
au avut în total câteva sute de milioane de elevi ca subiecţi!

 În ediţia din 2006 a lucrării „Evidence-based teaching: A Practical
Approach”,Petty prezintădistribuţia mărimilor efectelor din sinteza meta-
analizelor lui Hattie anterioară (1999) (figura 3.4). Din această distribuţie
rezultă ca mărime medie a efectului un coeficient d = 0,4. Se poate oberva o
distribuţie a mărimilor efectului care respectă curba lui Gauss.



 Chiar dacă în lucrarea din 2009, Hattie prezintă o altă distribuţie a mărimilor 
efectului, mărimea medie rămâne tot d = 0,4. Astfel, factorii (factori care ţin de 6 
categorii: predarea, profesorul, elevul, curriculumul, şcoala, familia/casa) care au 
o mărime a efectului mai mare sau egală cu 0,4 sunt consideraţi cu efect benefic 
asupra învăţării.

 Conform lui Petty, studiile lui Marzano se concentrează doar asupra factorilor
care ţin de profesor şi elevi. Studiile acestuia se bazează doar pe anumite
subseturi de experimente faţă de Hattie care utilizează toate mărimile efectului
disponibile. De asemenea, studiile lui Marzano utilizează cercetări bazate pe
evaluări specifice unor anumite tipuri de curriculum pe când cele a lui Hattie se 
bazează pe cercetări care utilizează evaluări standardizate. Din acest motiv 
valorile indicate de Hattie pentru anumite mărimi ale efectului pot fi mai mici 
decât cele din studiile lui Marzano. În figura 3.5 sunt selectate câteva strategii 
didactice ierarhizate după mărimea efectului conform lui Marzano.

Strategia / metoda Mărimea efectului d

La fel şi diferit 1,32

Reprezentări grafice 1,24

Luarea de notiţe 0,99

Decizii, decizii 0,89

Reactualizarea prin întrebări 0,75

Feedback 0,74

Rezolvarea de probleme 0,54



 3.3 Modelul PAR
Acesta este un model al structurării unei lecţii de predare sau doar a unei 
secvenţe de predare şi are la bază trei paşi : Prezentare , Aplicare şi Recapitulare. 
În figura 3.4 este prezentat modelul propus de Petty. Acesta ne atrage atenţia că 
modelul poate deveni flexibil: în cadrul aceleaşi lecţii fazele de prezentare şi 
aplicare putând alterna de câteva ori (n.a. de exemplu, pentru introducerea şi 
consolidarea mai multor concepte) urmate de etapa de recapitulare. De 
asemenea, în cadrul unei lecţii putem să avem mai multe secvenţe structurate 
după modelul PAR.

Prezentare Aplicare Recapitulare

 etapa de orientare:

- sunt reactualizate noţiuni din lecţiile anterioare 

necesare înţelegerii noului material

- se insistă asupra relevanţei, importanţei şi valorii 

învăţării noului material

- se fixează / negociază obiective provocatoare

 etapa de introducere a noului material:

- introducerea noului material se face de preferinţă

prin metode active şi interactive decât prin metode

expozitive

- elevii pun în practică ceea ce tocmai au învăţat

- se utilizează de asemenea strategii care sa-i activeze pe elevi

- ceea ce se presupune că a fost învăţat se sintetizează şi se

clarifică

Exemple de strategii specifice: urmărirea unui material 

video, metoda demonstraţiei, predare cu ajutorul 

întrebărilor, „predare fără cuvinte” etc.

Exemple de strategii specifice: sarcini practice, răspunsuri la 

întrebări, dezbatere, decizii – decizii, evaluare critică a unor 

exemple etc.

Exemple de strategii specifice: creare de hărţi conceptuale, 

diagrame sau postere, teste scurte etc.



Capitolul 2. Feedback şi evaluare 
formativă

 Studiul lui Black & Wiliam
Ce este feedback-ul?
„ feedback-ul este conceptualizat ca informaţie oferită de un agent ( de exemplu

profesor, coleg, carte, părinte, sine, experienţa) în legătură cu aspectele
performaţei sau înţelegerii. Un profesor sau un părinte poate oferi informaţie
corectoare, un coleg poate oferi o strategie alternativă, o carte poate oferi
informaţie care să clarifice ideile, un părinte poate oferi încurajare, şi elevul însuşi
poate căuta răspunsul pentru a evalua corectitudinea răspunsului.Feedback-ul
astfel este „o consecinţă” a performanţei”

Paul Black şi Dylan Wiliam pun trei întrebări în studiul lor despre feedback în 
şcolile din Marea Britanie:
(1)Există evidenţă că  îmbunătăţirea evaluarii formative (feedback) ridică 
standardul ?
(2)Există evidenţă că este loc pentru îmbunătăţire ?
(3)Există evidenţă pentru modalitatea de a îmbunătăţi evaluarea formativă ?



 Răspunsul oferit de Black şi Wiliam la aceste întrebări este însoţit de datele
cercetării lor. Dar datele acestea sunt de asemenea susţinute de cercetarea din 
meta studiul lui Hattie: “ Cel puţin 12 meta-analize anterioare au inclus
informaţie specifică despre feedback-ul din clasă. Aceste meta-analize au inclus
196 studii şi 6.972 măsurări ale efectului. Măsura medie a efectului a fost 0.79 
(de două ori efectul mediu).Pentru a pune acest 0.79 în perspectivă, s-a plasat în
primele 5 -10 cele mai puternice influenţe asupra reuşitei în sinteza lui Hattie 
(1999), la acelaşi nivel cu instruirea directă (0.93), învăţarea reciprocă (0.86), 
abilitatea cognitivă anterioară a elevului (0.47), influenţele socio-economice
(0.44), tema pentru acasă (0.41), folosirea calculatorului (0.24), micşorarea
dimensiunii clasei de elevi (0.12) şi retenţie pe o perioadă de 1 an(-0.12). În mod 
evident, feedback-ul poate fi foarte puternic”.1

 Totuşi, Black şi Wiliam consideră că există o diferenţă importantă între practica 
obişnuită şi cea mai bună practică care este mai jos sintetizatăde Geoff Petty. 



 Practica comună: predă, testează, notează şi mergi mai
departe

 Practica cea mai bună: „ găseşte greşelile şi repară”



 Modelul „medalii şi misiuni”
Geoff Petty oferă următoarea definiţie pentru feedback-ul „Medalii şi misiune”
 Scopurile: Ceea ce urmăreşti şi ce înseamnă un lucru bine făcut –

obiectivele;interpretarea sarcinilor pe care le-ai stabilit; criteriile de evaluare; 
ce înseamnă excelenţă în cazul acestei sarcini, etc.

 O medalie:unde te afli acum în funcţie de aceste scopuri
 Informaţia centrată pe sarcină despre ce ai făcut/ce faci bine, în funcţie de 

scopuri ( dacă provine din altă parte, trebuie să fie sub formă de comentarii
informative, nu note sau punctaje aşa cum vom vedea),de exemplu: „ axele
tale sunt corect etichetate”.

 Aceste „medalii” pot fi pentru „proces”( cum ai făcut) cât şi pentru
„produs” (ce ai făcut).

 Notele, punctajele, etc nu sunt medalii deoarece ele nu oferă informaţie
destul de detaliată despre aspectele sarcinii care au fost bine realizate. 



 Misiunea: modalitatea de a închide prăpastia între locul unde te afli acum şi
scopuri

 Aceasta este o ţintă specifică pentru a îmbunătăţi performanţa. Ai putea avea
următoarele ţinte de proces:” verifică-ţi lucrarea pe baza criteriile înainte de a o 
preda” sau ţinte de produs :” asigură-te că axele sunt toate etichetate”. 
Misiunile ar putea include:
 Muncă de corectare sau de îmbunătăţire a unei lucrări mai vechi, de obicei ultima 

lucrare terminată.
 Ţinte pe termen scurt care aruncă o lumină pozitivă asupra lucrării viitoare ( de obicei

„ misiunile” privesc înapoi şi au caracter negativ)
 „Există prea multe greşeli de scriere” când ar trebui să privească înainte şi în mod 

pozitiv „ data viitoare să îţi verifici scrierea”.



Metode de evaluare formativă
 Evaluare sumativă vs.formativă
Evaluarea sumativă sau finală are loc la sfârşitul unui modul, curs
sau an şcolar.Se face deobicei prin intermediul unui examen
desemnat să diferenţieze între candidaţi pe baza cunoştinţelor
dobândite.
Evaluarea formativă este un feedback informativ adresat elevilor în
cursul unei teme. Dar pentru a deveni cu adevărat formativă,
această informaţie trebuie folosită de elev pentru a îmbunătăţi.
Profesorul poate oferi evaluare formativă dar elevul este cel care se
poate evalua formativ pe el însuşi şi pe colegul său.Studiile au
arătat că acest feedback pe care îl primeşti în timpul studiului unei
teme are mai mare impact asupra realizărilor elevului decât alt
factor, aşa că merită toată atenţia.



 Criterii de evaluare
Definiţie:
Criteriile trebuie să explice caracteristicile unei lucrări bune. Evitaţi
termeni cum ar fi “ excelent” sau “ bine făcut” cât şi alţi descriptori
calitativi..
Criteriile de notare sunt necesare pentru toate activităţile din această
unitate. Fără ele, elevii nu vor fi în stare să judece lucrarea lor sau a 
colegilor lor. 
Evidenţă a eficacităţii criterilor de notare:
Petty citează criteriile lui Marzano

Mărimea efectului la Marzano Mărimea

efectului

Numărul de meta studii

Scopuri specifice: elevii au scopuri scrise sau

verbale înainte de lecţia unde primesc cunoştinte.

Acest lucru le permite să ofere propriul lor

feedback.

0.97 54



 Folosirea criteriilor de notare în practică
Stabilirea criteriile:
Deşi se vor folosi bareme de corectare de la examenele trecute, Petty consideră că
elevii ar trebui implicaţi în stabilirea criteriilor:
“Criteriile trebuie să fie predate. Un mod excelent de a face acest lucru este să îi
facem pe elevi să le găsească ei ( de exemplu la scrierea de eseuri) ai putea să le
ceri elevilor să lucreze în grup pentru a preciza ce consideră ei drept criterii
pentru un eseu bun. Ei ar putea folosi răspunsurile lor pentru a stabili criteriile. Ai
putea ilustra criteriile cu exemple de lucrare bună şi lucrare mediocră.”
Proforma pentru evaluare
“Acestea au scopurile trecute pe ele şi un spaţiu pentru medalii şi misiuni. Sunt
adesea folosite pentru evaluare formală, dar se pot folosi şi pentru lucru practic la
clasă, etc.Se prezintă înainte de începerea sarcinii de lucru pentru a clarifica
scopurile.”



Auto-evaluare
Deprindere Nu am 

făcut Cred că am 
făcut 

Am făcut Evaluare profesor 

Ai planificat eseul
Ai folosit propoziţiile corect 
Ai folosit paragrafele corect 
Ai folosit verbele corect
Ai verificat lucrarea 
Ai folosit literele mari bine

Ai folosit punctul la sfârşitul 
propozitiei bine
apostrof
Scriere corectă 
Stil adecvat
Ai respectat sarcina de lucru
Ai o încheiere bună

Puncte tari:

Corectări necesare la această lucrare:

Ţinte pentru lucrările următoare:



 Autoevaluarea
Definiţie:
Auto-evaluarea este o capacitate auto-regulatorie care joacă un rol important în
selectarea şi interpretarea informaţiei în vederea oferirii de feedback.Există două
aspecte majore ale auto-evaluării: auto-lauda şi auto-managementul.(Paris şi
Winograd, 1990). Auto-lauda se referă la uşurinţa cu care elevii recapitulează şi
evaluează abilităţile lor, starea de cunoştinţe şi strategiile cognitive printr-o serie
de procese de auto-monitorizare. Auto-managementul reprezintă monitorizarea
şi regularizarea comportamentului elevului prin planificare, corectarea de greşeli
şi adăugarea de strategii de remediere.Când elevii posedă deprinderea
metacognitivă de auto-evaluare, ei îşi pot evalua nivelul de înţelegere, efortul lor
şi strategiile folosite la realizarea sarcinilor, atribuţiile şi părerile celorlalţi asupra
performanţei lor cât şi îmbunătăţirea lor în relaţie cu scopurile lor şi aşteptările
lor. Ei pot evalua performanţa lor prin comparaţie cu scopurile celorlalţi şi cu
aspectele globale ale performanţei lor.Pe măsură ce elevii devin mai
experimentaţi în domeniul auto-evaluării, dimensiuni multiple de performanţă
pot fi evaluate (Paris şi Cunningham, 1996). Cel mai important, elevii ştiu cum şi
când să caute şi să primească feedback de la ceilalţi.



 Evidenţa pentru eficacitatea auto-evaluării
Studiul lui John Hattie identifică următoarea măsurare de efect în cazul auto-
evaluării

Cum auto–evaluarea afectează învăţarea elevului

Nr.de meta 
studii 

Efect

Auto-evaluare 

Elevii se evaluează singuri

152 .54



 Strategii de auto-evaluare
Auto-evaluarea care foloseşte criterii de evaluare pe scopuri sau obiective
La sfârşitul unei sarcini, teme sau lecţii, elevii recapitulează scopurile, obiectivele
sau criteriile de evaluare. Elevii au 5 minute pentru a-şi verifica lucrarea şi pentru a
se auto-evalua.
Ce au învăţat, ce ştiu şi ce pot face
Ce mai au nevoie să înveţe sau să exerseze pentru a atinge scopul sau obiectivele
Elevii folosesc aceste întrebări pentru a-şi stabili un plan de acţiune individual
Planul de acţiune este pus în practică ora următoare



(1)Auto-evaluarea ca o recenzie a atelierului de lucru
Obiectivele sunt enunţat la începutul fiecărei lecţii de fiecare profesor din echipă
şi sunt scrise de către elevi într-un caiet special destinat acestui scop.
Elevii îşi compară învăţarea pe baza obiectivelor la şfârşitul fiecărei sesiuni.
Există ateliere de lucru săptămânale unde elevii îşi revizuiesc obiectivele pentru 
întreaga săptămână, alegându-le pe cele de care  sunt  mai puţin siguri.
Profesorul de la atelierul de lucru discută obiectivele cu care întreaga clasă a
avut probleme
Elevii primesc sprijin la munca individuală pentru a atinge obiectivele cu care au 
avut probleme.



Auto-evaluarea prin folosirea unor răspunsuri model
Aceasta este o activitate a elevilor care urmează după ce profesorul a explicat şi a
exemplificat „ cum se face” în clasă:
 Profesorul explică elevilor faptul că urmează să îţi noteze singuri propriul

exerciţiu şi profesorul nu o va face. ( totuşi profesorul poate verifica dacă elevii s-
au auto-evaluat).

 Elevii fac un exerciţiu care ar putea avea o serie de întrebări. Când au terminat,
ei verifică lucrarea înainte de următoarea etapă.

 Elevii primesc răspunsuri model sau exemple. Acestea ar putea conţine o schemă
de notare.

 Elevii îşi notează propria lucrare pe baza acestor răspunsuri model. Dacă nu
înţeleg un răspuns, sau de ce răspunsul lor este greşit, încearcă să găsească
răspunsul singuri înainte de a cere ajutor. Profesorul le oferă ajutor dacă este
necesar, dar nu notează lucrarea şi nu verifică modul în care elevul a făcut acest
lucru.



 Elevii pot trece la următoarele întrebări. Auto-evaluarea cu răspunsuri model 
poate fi făcută în etape printr-o fişă de lucru, de exemplu la fiecare două 
întrebări. 

 În mod opţional, elevii ar putea să îşi corecteze lucrarea. Totuşi, este mai bine 
dacă ei nu oferă această lucrare pentru a fi corectată de profesor. Dacă ei se 
aşteaptă ca profesorul să noteze lucrarea, ei vor copia răspunsurile corecte din 
model fără să încerce să înţeleagă!Dacă profesorul nu notează lucrarea, ei sunt 
motivaţi să descopere ce au făcut..



 Evaluarea unui fals
Definiţie
O lucrare “falsă” este una creată de profesor pentru a oferi practică elevilor în 
munca de evaluare. Ar putea fi o lucrare a unui elev dintr-un an anterior. Dacă 
elevii prezintă lucrările electronic, nu este dificil să se salveze lucrări pentru acest 
scop.
Strategii pentru evaluarea unui fals
(1) Pentru matematică sau discipline similare
Elevii primesc răspunsurile la lucrare:o lucrare are toate răspunsurile corecte, dar 
metodele nu sunt explicate sau justificate, unele sunt prea lungi şi modul de lucru 
nu este clar.
Altă lucrare are anumite răspunsuri greşite, dar metodele sunt corecte, explicate şi 
justificate în totalitate, şi modul de lucru este clar şi uşor de urmărit.
Majoritatea elevilor vor da lucrării mai proaste cea mai bună notă pentru că ei 
cred că scopul este să găseşti răspunsul corect, şi nu ţin cont de metode şi de 
modul de lucru. 



(2) Pentru lucrări scrise:
O lucrare este lungă, are mulţi termeni tehnici şi diagrame impresionant şi
foloseşte fraze lungi cu structuri gramaticale complexe. Deşi superficial lucrarea
este impresionantă, ea nu respectă cerinţa. Cealaltă lucrare falsă este scurtă,
foloseşte termeni tehnici doar unde este nevoie, răspunde cerinţei foarte bine şi
foarte concis. Din nou, elevii deobicei dau lucrării mai proaste nota cea mai bună
pentru că atunci când citesc sarcina de lucru sau criteriile de evaluare ei nu ţin cont
de ele sau nu le înţeleg destul de bine



 Evaluarea colegială
Definiţie:
(1) Evaluarea colegială se referă la evaluarea realizată de elevi la performanţa
altor elevi.
Strategii pentru evaluare
Evaluare colegială în perechi cu răspunsuri model
O altă strategie care,  după  Gibbs aproape a dublat reuşita la un curs de inginerie 
la facultate este următoarea.Această strategie este folositoare dacă dai mai puţin 
de lucru elevilor decât ai dori deoarece nu poţi ţine pasul cu corectarea. Totuşi, 
evaluarea colegială esteo practică foarte bună.
 Elevii completează o fişă cu întrebări şi scriu numele pe ea.
 Predau fişa profesorului, care o predă mai departe altor elevi pentru a o nota. 

Elevii nu ştiu cine va nota lucrarea lor.
 Elevii notează lucrarea colegilor lor folosind „răspunsurile model” sau „ soluţiile 

prestabilite” care includ şi o schemă de notare oferită de profesor.
 Lucrarea este dată înapoi elevului care a făcut-o şi elevii fiecare îşi păstrează 

soluţiile prestabilite. Majoritatea elevilor vor verifica calitatea notarii făcute de 
coleg dar profesorul nu o face.



(2) Evaluare colegială în grup
Elevii sunt aranjaţi în grup de trei sau patru, este mai bine dacă nu sunt 
grupaţi după prietenii. S-ar putea face acest exerciţiu şi în perechi dar mai 
mulţi elevi în acelaşi grup este mai bine pentru că răspunsurile lor vor fi 
diferite într-un mod care ar putea ajuta la învăţare. 
 Elevilor li se dau întrebări sau calcule de făcut, ceea ce fac individual la 

început( de exemplu pentru 5 minute).
 Elevii compară răspunsurile, modul de a gândi, metodele, modul de lucru, 

etc.  Şi notează diferenţele. Ei discută şi încearcă să cadă de acord:
 Care este metoda corectă sau cea mai bună, modul de lucru, gândirea şi 

răspunsurile, etc. Şi de ce
 Idea grupului despre ” cel mai bun răspuns”
 Care sunt greşelile făcute de membrii grupului şi de ce ( acest lucru se 

face într-o atmosferă de incurajare şi constructivă)
 Elevilor li se dau răspunsurile model şi le compară cu răspunsul grupului 

lor.



Capitolul 3. Strategii de predare active 
/ interactive

 Metode pentru faza de Prezentare
Faza de prezentare include două etape:
1. etapa de orientare în care:
- sunt reactualizate şi verificate cunoştinţele învăţate anterior relevante pentru 
noul material
- este prezentată structura noii teme
- sunt fixate sau negociate obiectivele 
- sunt motivaţi elevii
2. introducerea noului material în care:
- sunt introduse noile cunoştinţe în conexiune cu cele reactualizate în etapa 
anterioară
- metodele tradiţionale (predarea de către profesor utilizând metode expozitive, 
urmărirea unui material filmat, vizualizarea unui text etc.) pot fi „hattificate” prin 
utilizarea feedback-ului şi a obiectivelor provocatoare.



 Reactualizarea prin întrebări
Mărimea efectului conform lui Marzano Mărimea 

efectului
Nr. meta -
analize

Reactualizarea prin întrebări:  întrebări prin intermediul cărora elevii îşi 
reactualizează ceea ce deja ştiu despre noua temă / aptitudine ce urmează a fi 
predată:

 întrebări doar la începutul lecţiei 0,75 83

 întrebări atât la începutul lecţiei cât şi pe parcursul lecţiei 0,93 45

„Întrebările sunt de o importanţă uriaşă. Ar fi imposibil să dezvoltăm
înţelegerea adevărată, sau alte capacităţi mentale de rang înalt, fără ele.
Acestea îi învaţă pe elevi să gândească ei înşişi şi produc învăţare transferabilă,
de calitate.” Strategiile bazate pe întrebări pot fi utilizate în oricare dintre
fazele modelului PAR.



 Organizatori în avans
Mărimea efectului conform lui Marzano Mărimea

efectului

Nr. meta -

analize

Organizatori în avans: elevii primesc în avans rezumate despre ceea ce

urmează să fie predat; aceste îi ajută să înţeleagă structura noului

material

Toate studiile 0,48 358

Studiile referitoare la învăţarea superficială 0,56 36

Studiile referitoare la învăţarea profundă 0,78 48

Exemple de strategii care pot fi incluse ca parte a unui organizator în avans:
Abordarea alegorică (d = 0,53): implică relatarea unei povestiri care să-i ajute pe 
elevi să-şi construiască propriile conexiuni dintre ceea ce urmează să fie predat şi 
viaţa reală
„Frunzărirea” unui text (d = 0,71): implică parcurgerea rapidă a unui text de către 
elevi pentru a-şi crea o imagine despre ceea ce urmează să fie predat cu scopul de 
a găsi esenţa acestuia. Abia apoi se trecere la o citire atentă a acestuia.



 Completări la un organizator grafic (d = 1,2): elevilor le este prezentată în
avans structura noului material ce urmează a fi predat sub forma unui
organizator grafic. Elevii pot adăuga pe organizatorul grafic elemente
cunoscute (mărimea efectului metodei crescând). Organizatorii grafici în avans
pot fi utilizaţi de asemenea şi la începutul unei unităţi de învăţare pentru ca 
elevii să aibă o imagine de ansamblu a structurii unităţii şi să înţeleagă
conexiunile dintre lecţii. Realizarea unui organizator grafic presupune
parcurgerea etapelor ilustrate în figura

Planificarea lecţiei Producerea unei hărţi 

conceptuale

Reducerea hărţii 

conceptuale la 

elementele esenţiale

Găsirea unor idei de 

implicare a elevilor în 

completarea 

organizatorului grafic 



 Învăţarea cooperantă prin răspunsuri la întrebări

Mărimea

efectului

Nr. meta -

analize

Învăţarea cooperantă: principalele metode de învăţare cooperantă sunt

Jigsaw, controversa academică şi învăţarea împreună

conform lui Hattie 0,59 1153

conform lui Marzano 0,73 122

Învăţarea cooperantă prin răspunsuri la întrebări 0,75

Învăţarea cooperantă prin răspunsuri la întrebări presupune ca grupele de
învăţare să răspundă la întrebări utilizând o gamă variată de resurse. Metoda se
adresează în special etapei de introducere a noului material din cadrul fazei de
prezentare, ea făcând parte din categoria metodelor de „predare fără cuvinte”.
Metoda presupune ca grupele de învăţare să primească o gamă variată de
resurse (cu grade diferite de complexitate) şi prin cooperare să răspundă la un
set de întrebări. Întrebările trebuie să facă referire la conceptele cheie care se
regăsesc în resurse. Resursele nu trebuie să ofere „pe tavă” răspunsurile ci mai
de grabă să ajute elevii să-şi „construiască” propria înţelegere necesară pentru a
putea să răspundă întrebărilor



 La fel şi diferit

Definiţie:

Sarcinile care solicită elevul pentru a identifica similarităţi şi diferenţe între două sau mai
multe concepte, adesea ei cunoscând unul dintre ele, şi unul pe care îl studiază în prezent.
Cele mai bune strategii necesită din partea elevilor să dezvolte analogii care leagă noul
concept de cel vechi. Acest lucru ar însemna activităţi de „ comparaţie şi contrast”.

Evidenţa eficacităţii deciziilor deciziilor
Mărimea efectului Nr.de meta studii

La fel şi diferit ‘ 1.32 51

Folosirea strategiei



 Câteva exemple de concepte care ar putea să ofere material pentru „ la fel şi
diferit” ar fi:

psihoza şi neuroza
Bucătăria franceză şi bucătăria tradiţională engleză
transportul feroviar şi rutier
mersul pe jos şi înotul ca exerciţii pentru inimă
sectorul voluntariatului şi sectorul public
împrejmuire cu  garduri şi ziduri
creştinism şi islamism
Momentum şi energie



 Activităţi cu sinteza de 1 minut 
Pentru a oferi feedback profesorului:
 Elevii scriu o lucrare de un minut, chiar înainte de încheierea orei, scriind un 

paragraph sau două despre aceste două întrebări: care este cel mai important 
lucru pe care l-ai învăţat în această oră? Care este lucrul cel mai neclar care a 
rămas în încheierea clasei?

 Elevii predau lucrarea
 Citeşti răspunsurile şi discuţi ora următoare punctele neclare

Pentru a realiza un rezumat al lecţiei
 Ca mai sus
 Dai un exemplu, de exemplu propriile tale puncte cheie
 Elevii îmbunătăţesc rezumatele lor sau ale colegilor folosind aceste puncte

cheie.
 (optional) strângi lucrările şi le comentezi ora următoare


