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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
BENT DORINA, PROF. ÎNV.PRIMAR 

 
 Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ. Ea reprezintă totalitatea 

activităților prin care se colectează, se organizează și interpretează datele obținute în urma 
aplicării unor instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele propuse, în 
scopul emiterii unei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan 
educațional.  

 Evaluarea are rolul de a masura și aprecia eficiența procesului de predare-învățare, de a 
asigura evidențierea cantității cunoștințelor dobândite, nivelul, performanțele și eficiența 
acestora la un moment dat, precum și dezvoltarea proceselor intelectuale. 

 După momentul când se desfașoară evaluarea sau modul în care se integrează în procesul 
didactic, distingem: evaluarea inițială (predictiva), evaluarea continuă (formativa) și evaluarea 
finală (sumativa). 

 Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalități de acțiune prin intermediul 
cărora, evaluatorul obține informații în legatură cu randamentul școlar al elevilor, cu 
performanțele acestora, cu nivelul de stăpânire a cunoștințelor. 

 Distingem două categorii principale de metode de evaluare: metode tradiționale 
(evaluare orală, evaluare scrisă, evaluare prin probe practice) și metode alternative de 
evaluare(observarea sistematică, protofoliul, investigația, proiectul, autoevaluarea). 

Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele 
complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 

Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită 
şi diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii 
de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de 
ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces 
desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de 
autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar 
la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi 
motivează să se implice în sarcină. 

Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor 
acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV.PRIMAR: BUJDEI ADINA-MARIA 

 
Ce este EVALUAREA? Conceptul de evaluare a suferit modificări semnificati în teoria și practica 

educației și instruirii. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de către 
cadru didacltic s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic . 

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale , probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

completării unor lacune.  



 

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 

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

- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analitică permite învățătorului sa știe precis la ce nivel se găsește fiecare dintre elevii săi . 
Evaluarea reprezintă o parte foarte importantă din intreg procesul instructiv-educativ Oricum ar fi, 

tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, evaluarea este la fel de 
importantă ca şi predarea, iar in funcție de rezultatele obținute in urma acesteia se pot optimiza finalitățile 
intregului proces didatic. 
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PROIECT DIDACTIC 
DESFASURAREA LECTIEI 

 
DRAGAN CARMEN 

 
Secventele lectiei 
si timpul alocat 

Ob. 
Op. 

Conţinutul instructiv-
educativ 

Metode/procedee/ 
tehnici 

Mijloace 
de invatate 

Forme de 
organizare Evaluare 

1.Moment 
oragnizatoric 
1 min 

 

 Se creează condiţiile optime 
pentru desfăşurarea lecţiei: 
pregătirea materialului 
didactic necesar, stabilirea 
liniştii, îndrumarea elevilor în 
activitatea de pregătire. 
 Elevii pregătesc manualele, 
caietele speciale, 
instrumentele de scris. 
 

Conversaţia 
 

 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 

Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 

2.Verificarea 
temei 
4 min 

 

Se face controlul cantitativ al 
temei pentru acasă. Se 
realizează controlul selectiv al 
calităţii temei.  

Conversaţia 
 

Caietul 
auxiliar 
 

Frontal Observarea 
sistematică 
 

3. Captarea 
atenţiei 
5 min 

O1 

Se amintesc lunile toamnei. 
Copiii sunt intrebati cu ce 
sunet se termina cuvantul 
„octombrie”. Vor identifica 
sunetul „e”. Se amintesc si 
celelalte litere invatate (pe 
planse se arata literele: a, A, 
m, M, t, T, i, I). 
Invatatoarea le spune copiilor 
ca in aceasta zi de toamna ii 
invita intr-o calatorie in timp, 
pentru a afla istoria scrisului. 
Invitatul este zeul Thot (se 
afiseaza pe tabla o imgine cu 
acesta), din Egiptul Antic. 
Potrivit credintelor 
egiptenilor, acest zeu i-ar fi 
invatat pe oameni scrierea. 
Se vizionează un material 
ilustrat în PPT (Anexa1). 
Invatatoarea citeste 
informatiile de pe ecran. Pe 
tabla scrie titlul „Scrierea”. 

Pentr 
Explicaţia 
 
 
Observaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
Explicaţia 

 
Etichete cu 
lunile de 
toamna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plansa 
Calculator 
Material 
ilustrat in 
PPT 

 
Frontal 

Observarea 
sistematică 
a elevilor 
privind 
capacitatea 
de 
exprimare , 
de 
comunicare 
receptivă. 
 

4. Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 
2 min 

 

 Invatatoarea le spune copiilor 
ca trebuie si ei sa ii 
demonstreze invitatului ca 
stiu sa citeasca si sa scrie. 
Acesta le-a promis ca ii invata 
la final sa scrie cu hieroglife, 
daca rezolva corect sarcinile 
propuse de el. 
Anunţa tema şi obiectivele 
lecţiei în mod cât mai 
accesibil. Le spune elevilor că 
vor citi si vor scrie cuvinte.  

Explicaţia 
 
Observaţia 
 
 

 Frontal Observare 
sistematică 
frontală 

5.Reactualizarea 
cunoştinţelor 
5 min 
 

 
 

 
O2 
 

Copii vor primi o fisa pe care 
o vor lucra in perechi. Se vor 
reactualiza cunoştinţele cu 
ajutorul ciorchinelui.  

 
 
Explicaţia 
Demonstraţia 

 
 
Fise didactice 
 
 

 
 
In perechi 
 

Observare 
sistematică 
frontală 
 



 

 

Completează ciorchinele cu 
cuvinte care conţin sunetul 
„e”. ( Anexa 2) 
Se strang ciorchinii. Se 
verifica unul. 

Exercitiu de 
scriere 
 
 
 

 
 
 
 

6.Dirijarea 
activităţii 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Obţinerea 
performanţei 
5 min 
 
 
 
 
 
 
8.Realizarea 
feedback-ului 
10 min 
 
 
 
 
 
 
2 min 
 
 
 
 
 
 
 
9.Aprecieri 
asupra 
desfasurarii 
activitatii  
1 min 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
O11 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
O5 
 
 
 
O3 
O6 
O7 
O8 
O9 
 
 
 
 
O10 
 
 
 

Invatatoarea le cere copiilor 
sa citeasca din nou titlul de pe 
tabla si sa identifice care sunt 
ultimele doua litere ale 
cuvantului (“ea”) Solicita 
copiilor sa gaseasca si alte 
cuvinte cu aceste litere. Ii 
ajuta adresandu-le cateva 
intrebari: “Unde am fost in 
excursie?” etc. 
Elevii răspund la întrebările 
adresate. Vor identifica 
termenii: „Predeal, vremea, 
mireasmă, teamă” etc. Se 
despart cuvintele în silabe, se 
accentuează faptul ca grupul 
„ea” se află in aceeasi silaba. 
 Invatatoarea le explica faptul 
că pronuntam „ia”, dar scriem 
„ea”, in contexte precum: ”ea, 
adica fata, mama etc.”  
Se incalzesc mainile pentru 
scris. Se intoneaza cantecul 
„Vine ploaia”. 
Se va scrie la tabla cu liniatura 
cuvintele: 
ea, mea, teama. 
 Copiii vor copia cuvintele pe 
fisa aflata deja pe banca.(ex. 
1, Anexa 3) 
 
Elevii sunt anuntati ca 
invitatul le-a pregatit o 
povestioara (ex. 2, Anexa 3) 
Se afiseaza la tabla. Le cere sa 
sublinieze cuvintele care 
contin grupul “ea”. 
Se prezinta elevilor pe 
cartoane trei titluri: 
Recoltarea, Scrierea, 
Numărarea. Ei trebuie sa il 
aleaga pe cel potrivit.  
 
 
Metoda cadranelor 
Fiecare copil va primi o fişă 
care conţine 4 sarcini de lucru 
(Anexa 4). Se vor da fise 
diferentiate. 
Se strang fisele dupa timpul 
alocat. 
 
Activitate recreativă 
 
Zeul Thot le-a pregatit 
elevilor pietre pe care sa scrie 
varsta lor (pe o parte) si sa 
deseneze hieroglifa 
corespunzatoare literei E (pe 

 
Conversaţia 
 
Metoda fonetica, 
analitico-sintetică 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
Exerciţiul de 
scriere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
Conversatia 
 
 
 
Explicatia 
 
 
 
 
 
 Conversatia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plansa 
 fişe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fişe de lucru 
 
 
 
 
pietre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontala 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
a elevilor 
privind 
capacitatea 
de 
exprimare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
individuală 
 
 
Observare 
sistematică 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
frontală 
 
 
 
 
 
 
. 



 

 

 

cealalta parte a pietrei), 
urmand codul: numarul 1 este 
reprezentat printr-o linie 
oblica. Se arata litera e scrisa 
cu hieroglife. 
 
 
 
Invatatoarea face aprecieri 
individuale si colective asupra 
modului in care elevii au 
participat la ora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SISTEMUL DE EVALUARE CLASELE PRIMARE 
 

PROF. EFS. DURGHEU ALIN 

 
  



 

 

DESCRIEREA PROBELOR DE EVALUARE 

 Alergarea de viteză pe distanţa de 25m/cls. I, 30 m cls. 
II,III,IV cu start din picioare: 
  se execută în linie dreaptă pe teren plat; 
  se trasează liniile de plecare şi sosire; 
  cronometrul se porneşte la mişcarea piciorului din spate; 
  se înregistrează timpul realizat în secunde şi fracţiuni de 
secundă. 

 

  Naveta 5x5m: 
  se susţine numai în cazul în care nu 
există condiţii pentru alergarea de viteză pe 
25m; 
  se execută pe o suprafaţă netedă şi 
alunecoasă; 
  se trasează două linii paralele la distanţa 
de 5m; 
  executantul se dispune înapoia uneia din 
linii, iar la semnal porneşte în alergare până 
la linia opusă, o depăşeşte cu ambele 
picioare şi revine la linia de plecare, 
parcurgându-se de cinci ori distanţa de 5m; 
  se înregistrează timpul realizat în 
secunde şi fracţiuni de secundă. 

 Alergarea de durată în tempo uniform moderat; 
  se desfăşoară pe teren plat fără denivelări, pe grupe de 6 - 8 
elevi; 
  alergarea este continuă, în ritm propriu, pe duratele 
corespunzătoare fiecărui calificativ. 

 

 Extensii ale trunchiului din culcat 
facial: 
  executantul adoptă poziţia culcat facial 
cu palmele la ceafă, fixat la glezne de un 
partener; 
  extensia trunchiului cu ridicarea capului 
peste înălţimea băncii de gimnastică, 
revenire în poziţia iniţială; 
  se înregistrează numărul de repetări. 

 Ridicări ale picioarelor din culcat dorsal: 
  se adoptă poziţia culcat dorsal cu palmele la ceafă; 
  se execută îndoirea genunchilor la piept, întinderea picioarelor 
pe verticală, revenire cu genunchii la piept şi întinderea picioarelor 
pe sol; 
  se înregistrează numărul de repetări.  

 

 Ridicări de trunchi din culcat dorsal: 
  executantul adoptă poziţia culcat dorsal 
cu palmele la ceafă, genunchii îndoiţi şi 
tălpile fixate pe sol de către un partener; 
  ridicarea trunchiului până la atingerea 
genunchilor cu coatele şi revenire în poziţia 
iniţială; 
  se înregistrează numărul de repetări. 

 Aruncarea mingii medicinale de la piept: 
  se adoptă poziţia depărtat la sagital, mingea tinuta în dreptul 
pieptului cu o înpingere energică se aruncă mingea cât mai departe, 
se masoară în metri; 

 

 Săritura în lungime de pe loc: 
  din poziţia stând înapoi a unei linii, 
tălpile depărtate la nivelul umerilor, avântate 
prin îndoirea şi extensia picioarelor simultan 
cu balansarea braţelor; 
  impulsie energică, săritură în lungime şi 
aterizare pe ambele picioare; 
  se măsoară lungimea săriturii de la linie 
până la călcâie.  



 

 

 
Bibliografie 
1. Scarlat Eugeniu - Tratat de educație fizică și sport, Editura didactică și pedagogică, Galați 2011 
2. Săvescu Iulian - Ghid auxiliar, Editura SimArt, Craiova 2007 
3. Sistemul National Școlar de Evaluare la educație fizică și sport 
 

 Elemente acrobatice izolate: 
  se execută izolat; elemente statice şi dinamice prevăzute de 
programă; 
  se apreciază corectitudinea execuţiei;  

 Legări de elemente acrobatice: 
  se execută legat, 2-3 elemente 
acrobatice însuşite; 
  se apreciază cursivitatea şi 
corectitudinea execuţie 

 Procedee tehnice izolate din minijocul sportiv: 
 se execută izolat procedee tehnice însuşite; 
 se apreciază corectitudinea execuţiei. 
  Structuri simple de joc: 
  se execută legat 2-3 procedee tehnice; 
  se apreciază cursivitatea şi corectitudinea execuţiei 

 Nivelul de dezvoltare al deprinderilor 
motrice de bază și utilitar aplicative 

 
 Se aranjeaza un parcurs aaplicativ care 
să cuprinde deprinderile motrice ce urmează 
a fi verificatie 

 Aruncare cu două mâini de jos la ţintă orizontală: 
 • din poziţia stând depărtat, aruncare lansată, cu două mâini de 
jos a unui obiect uşor la ţintă delimitată pe sol, la distanţă de 3 - 4 
m, lăţimea ţintei având 0,5 m; 
 • se înregistrează numărul de încercări reuşite.  

 

 Aruncare la ţintă verticală: 
 • aruncare azvârlită cu o mână pe 
deasupra umărului, cu o minge de oină sau 
tenis, la o ţintă verticală cu lăţimea de 0,5 m 
situată la distanţa de 5 - 6 m şi lăţimea de 2 
m; 
 • se înregistrează numărul de încercări 
reuşite.  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF .ÎNV.PRIMAR: HUȚAN MIRELA-ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR .3 VICOVU DE SUS , JUD.SUCEAVA 
 
 Motto: 
 ” Orice om este îndreptățit să fie evaluat în momentele sale cele mai bune. ” Ralph Waldo Emerson 
 
 Pentru noi cadrele didactice , evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ , alături 

de predare și învățare . Evaluarea iden- tifică și măsoară obiectivele propuse , are rol de a regla și eficentiza 
pro- cesul instructiv – educativ . Obiectivele propuse se regăsesc în programe- le școlare . A planifica o 
evaluare necesită multă grijă deoarece aceasta este la fel de importantă ca predarea și învățarea . Trebuie să 
fim atenți la nivelul de cunoștințe dobândite de către elev pe parcursul predării – învă- 

 țării pentru ca evaluarea să fie un real succes , atât pentru elev cât și pen- tru cadrul didactic care face 
evaluarea .  

Cadrul didactic trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi , de vârsta acestora . Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor 
şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării 
individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, 
formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

 Cele trei tipuri de evaluare sunt : evaluarea inițială ( predictivă ) evaluarea continuă ( formativă ) , 
evaluarea sumativă ( cumulativă ). Evaluarea inițială se efectuează la începutul unei activități de instruire  

( ciclu școlar , an școlar , după o întrerupere de mai mare durată , profeso rul preia o clasă nouă ) . Ea 
are în principal o funcție diagnostică și pre- dictivă .Evaluarea continuă se realizează de-a lungul întregului 
proces instructiv – educativ , se poate realiza pe secvențe relativ mici de învățare și determină dacă elevul 
depășește anumite greutăți în procesul de învă -țare. 

Această evaluare permite o reglare de tip formativ , deoarece oferă infor- mații privind progresele și 
dificultățile elevului și cadrul didactic poate lua măsuri de reglare a demersului didactic . Evaluarea 
sumativă în con- cepția lui Bloom , clasifică , certifică sau atestă progresele elevilor fie comparându-i , fie 
comparând rezultatele înregistrate cu cele așteptate . Această evaluare se realizează la sfârșitul unei unități 
de învățare , seme- stru , an școlar , ciclu școlar . Poate avea caracter de bilanț .Toate cele trei tipuri de 
evaluări sunt la fel de importante în procesul instructiv – educativ  

 La aceste tipuri de evaluări se mai poate adăuga o clasificare din punct de vedere al metodelor și 
procedeelor de verificare , al proceselor / instrumentelor de recoltare a informației cum ar fi : evaluarea 
orală , eva- luarea scrisă , evaluarea practică , evaluarea combinată . 

 Cele mai frecvent aplicate metode de evaluare sunt observarea cu rentă a elevului , verificările orale 
, examinările prin probe scrise și prac- tice ( metode tradiționale ) , dar și metode alternative cum ar fi : 
studiul de caz , portofoliul ,fișe de activitate independentă , proiectul etc. 

 Observarea curentă a comportamentului elevului în timpul lec țiilor ne poate permite să 
cunoaștem interesul elevului pentru studiu , mo- dul în care el participă la activitate , își îndeplinește 
sarcinile școlare .Ca -drul didactic pe baza celor observate poate face aprecieri verbale , acestea având rolul 
unei întăriri pozitive a performanței obținute .Dacă un elev manifestă dezinteres pentru lecție , cadrul 
didactic trebuie să ia măsuri optime pentru ca acesta să nu rămână în urmă la învățătură .  

Astfel , printr-o observare atentă a comportamentului elevului , cadrul didactic poate regla procesul 
instructiv – educativ , acest fapt ducând la un real progres . 

 Metode bazate pe verificările orale se realizează , în special , prin întrebări răspunsuri și prin 
îndeplinirea unor sarcini de lucru sub supravegherea cadrului didactic . Această metodă depinde de modul 
în care sunt formulate întrebările și se urmărește reproducerea cunoștințelor , interpretarea și prelucrarea 
lor , capacitatea de a opera cu ele . Prin această metodă cadrul didactic poate adresa întrebări suplimentare 
, determinân-du-l pe elev să-și exprime tot ce are de spus .Ca dezavantaj putem spune că nu reușim să 
evaluam un număr mare de elevi . 



 

 

 Examinarea prin probe scrise este folosită cu mare frecvență pe toate treptele de învățământ avânt 
foarte multe avantaje : obiectivitate , verificarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt , verificarea 
tuturor în legătură cu un anumit conțitut , posibilitatea ca elevii timizi să-și poată elabora răspunsurile . 

 O altă metodă pe care o folosesc la clasă este Portofoliul . Această metodă reprezintă cartea de vizită 
a elevului . El furnizează informații despre activitatea elevului de-a lungul unui semestru , an școlar sau 
ciclu de învățământ .  

 Proiectul este o activitate de învățare cu un caracter formativ .Această metodă folosește achiziții 
dobândite ,într-un context nou , relevant pentru învățare . 

 Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 
de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor.  

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Evaluarea eficientă a elevilor duce la dezvoltarea optimă a acestora . 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR IANCU FLORINA 

 
 
“A evalua înseamnă a emite o judecată de valoare asupra rezultatelor obținute de preșcolari, precum 

și asupra desfășurării procesului instructive-educativ, care a permis atingerea acestor rezultate.” (I. T. 
RADU) 

 
Evaluarea își propune să determine valoarea rezultatelor și progreselor învățării în contextul calitativ 

al predării și să pună în evidență punctele critice ale acestora. Ea este o dimensiune fundamentală a 
procesului de învățământ întrucât furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia, în 
ansamblul său, cat și despre componente ale sale (metode, mijloace, forme de organizare, conținuturi etc.). 
Alături de predare și învațare, evaluarea constituie o componentă esențială a procesului de învățământ, 
aflată in interacțiune cu alte procese cum ar fi: planificarea, organizarea, conducerea, esența sa fiind 
cunoașterea activității desfașurate cu copiii, pentru ca pe baza informațiilor obținute, această activitate sa 
fie ameliorată la timp. 

Concomitent cu creșterea interesului fată de educație, a crescut si ponderea pentru exercitarea unui 
control sistematic asupra modului cum învățământul își desfășoară activitatea. De aceea, cerințele 
pedagogice au fost îndreptate în direcția descoperirii unor tehnici cât mai exacte de măsurare și evaluare a 
activității instructive.  

 Astfel, evaluarea, apare ca un proces complex de comparare a rezultatelor obținute cu obiectivele 
planificate, cu resursele utilizate și cu rezultatele anterioare. 

Evaluarea este o acțiune complexă, un ansamblu de operații care precizează: 
- obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate; 
- scopul și perspectiva evaluării; 
- momentul evaluării; 
- modalitatea evaluării; 
- modul de prelucrare a datelor și de valorificare a informațiilor; 
 - criteriile pe baza cărora se evaluează.  
Evaluarea inițială – se efectuează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească 

nivelul de pregătire a preșcolarilor în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea 
care urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoașterea 
capacităților de învățare a copiilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc și a gradului în care stăpânesc 
cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului etapei care urmează, constituie o condiție 
hotărâtoare pentru reușita activității didactice. Această relație devine evidentă în situații în care educatoarea 
începe activitatea cu copii al căror potential de învățare nu-l cunoaște, la începutul unui ciclu de învățământ 
sau al unui an școlar. 

Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel 
mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care copilul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință (Ausubel, 1981, 61). 

Evaluarea inițială realizează două funcții:  
Funcția diagnostică vizează cunoașterea măsurii în care preșcolarii stăpânesc cunoștințele și posedă 

capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program. Astfel pot fi identificate: lacunele 
pe care le au copiii în pregătire, capacitățile și abilitățile formate, conceptele principale pe care preșcolarii 
le stăpânesc, cu ajutorul cărora vor putea asimila conținuturi noi; posibilitățile grupului de copii și a fiecărui 
preșcolar în parte de a lucra independent; abilitățile necesare însușirii conținuturilor experimentale și 
aplicative; deficiențele și dificultățile ce apar în învățare. 

Funcția prognostică sugerează educatorului condițiile probabile ale desfășurării noului program și 
permite anticiparea rezultatelor. Această funcție presupune gândire previzională, raționalitate, 
fezabilitate,determinare dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru 
îndeplinirea acesteia. Pornind de la datele evaluării se pot stabili: obiectivele programului următor, 



 

 

conținuturile absolut necesare, demersurile didactice considerate adecvate posibilităților de învățare ale 
elevilor.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a copiilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 

comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale.  

Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi. 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

IVAŞCU ROXANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, BRAŞOV 

 
Metoda de evaluare vizează întregul demers de proiectare şi realizare a actului evaluativ, de la 

stabilirea obiectivelor de evaluare prin care se intenţionează obţinerea informaţiilor necesare şi relevante 
pentru scopurile propuse. Din acest unghi de vedere, instrumentul de evaluare este parte integrantă a 
metodei, reprezentând concretizarea la nivel de produs a opţiunii metodologice a cadrului didactic pentru 
testarea performanţelor elevului într-un domeniu bine definit. 

Strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să 
ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă. 

 Principalele metode alternative sau complementare de evaluare al căror potenţial formativ susţine 
individualizarea actului educaţional prin sprijinul elevului sunt : 

 a) Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor;  
 b) Investigaţia;  
 c) Proiectul;  
 d) Portofoliul;  
 e) Autoevaluarea.  
a) Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor în timpul activităţii 

didactice este o tehnică de evaluare ce furnizează învăţătorului o serie de informaţii, diverse şi complete, 
greu de obţinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţională. Observarea este adeseori însoţită 
de aprecierea verbală asupra activităţii/răspunsurilor elevilor.  

 Pentru a înregistra informaţiile de care are nevoie învăţătorul are la dispoziţie practic cinci modalităţi: 
I. fişa de observaţii curente; 
II. fişa de evaluare ( calitativă ); 
III.scara de clasificare; 
IV.lista de control/verificare; 
V.fişa de caracterizare psiho-pedagogică ( la final de ciclu ).  
 I. Fişa de evaluare – este completată de către învăţător, în ea înregistrându-se date factuale despre 

evenimentele cele mai importante pe care învăţătorul le identifică în comportamentul sau în modul de 
acţiune al elevilor săi precum şi interpretările învăţătorului asupra celor întâmplate.  

 II. Scara de clasificare – însumează un set de caracteristici ( comportamentale) ce trebuie supuse 
evaluării însoţite de un anumit tip de scară ( de obicei scara Libert ).  

 III. Lista de control/verificare – deşi pare asemănătoare cu scara de clasificare ca manieră de 
structurare se deosebeşte de aceasta prin faptul că prin intermediul ei doar se constată prezenţa sau absenţa 
unui comportament, fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă.  

 Pentru evaluarea achiziţiilor ce vizează capacităţi superioare, precum şi a calităţilor de ordin 
atitudinal şi comportamental, la clasele III-IV se pot utiliza cu succes următoarele metode alternative: 

 b) Investigaţia - oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a 
explora situaţii noi de învăţare, pe parcursul unei ore de curs. Metoda presupune definirea unei sarcini de 
lucru cu instrucţiuni precise, înţelegerea acestora de către elevi înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă, 
practică, prin care elevii îşi pot demonstra un întreg complex de cunoştinţe şi de capacităţi.  

 c) Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a 
învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare puternic 
motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea individuală în afara 
clasei. Proiectul reprezintă o formă de evaluare complexă, ce conduce la aprecierea unor capacităţi şi 
cunoştinţe superioare, precum: 

- apropierea unor metode de investigaţie ştiinţifice; 
- găsirea unor soluţii de rezolvare originale; 
- organizarea şi sintetizarea materialului; 
- generalizarea problemei; 
- aplicarea soluţiei la un câmp mai vast de experienţe; 



 

 

- prezentarea concluziilor.  
 d) Portofoliul – este un instrument de evaluare complex, ce include experienţa şi rezultatele relevante 

obţinute prin celelalte metode de evaluare. El reprezintă „cartea de vizită“ a elevului urmărind procesul 
global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o unitate mare de 
timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, acţionând ca 
factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în învăţare. 

 Portofoliul poate fi de două tipuri: portofoliu de învăţare şi portofoliu de evaluare. Portofoliul 
surprinde şi evaluează elevul în complexitatea personalităţii sale, componentele lui înscriindu-se în sfera 
interdisciplinarităţii. 

 e) Autoevaluarea – are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi 
de autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de 
standardele educaţionale, să-şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze 
atitudini şi comportamente. 

 Unii teoreticieni include examenele ca modalitate de evaluare externă în lista metodelor alternative 
de evaluare. Examenele certifică, la sfârşit de ciclu şcolar, cunoştinţele şi competenţele elevilor care le 
permit acestora să acceadă într-o nouă formă de învăţământ, sau într-un ciclu şcolar superior. Ca 
instrumente de evaluare se folosesc testele standardizate sau nestandardizate, interviul, probele orale etc. 

 Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele tradiţionale, a 
căror prezenţă este preponderentă în activitatea curentă la clasă, oferind alte opţiuni metodologice şi 
instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 



 

 

STUDIU - EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROFESOR RABOIU CORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, JUD. MEHEDINȚI 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general,d eci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic.  



 

 

 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

INSTITUTOR: RACARU LUMINITA FLORINA 
GRĂDINIȚA ADUNATII-COPACENI, GIURGIU 

 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ,prezent in toate 

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

 Evaluarea este finalul evenimentelor,ce presupune urmatoarele etape 
-Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 -Proiectarea şi realizarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
-Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
-Evaluarea rezultatelor.  
 Evaluarea ,prezenta in toate activitatile pedagogice,se afla in relatie interdependenta cu predarea si 

invatarea,facandu-le mai fructuoase. 
Copiii-prescolari,scolari,nu trebuie evaluati unii in comparatie cu altii.Scopul evaluarilor nu trebuie 

sa determine o ierarhie,ci sa prezinte evolutia,tot ce a dobandit acel copil. 
 Prin toate activitatile instructiv-educative desfasurate,evaluarea prezinta toate schimbarile produse 

in planul personalitatii copilului,din punct de vedere intelectual,afectiv,psiho-motor,etc. 
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei perioade de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv.Aceasta perioada de evaluare este 
esentiala pentru reuşita activităţilor următoare, deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte 
potenţialul fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor,metode si tehnicii prin care copilul sa participe 
efectiv si afectiv, pornind de la obiectivele propuse.  

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

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru autoreglarea activitatii educationale,pentru diagnoza si prognoza. 

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

 Tinand cont de experienta de la grupa,pe parcursul anilor,am folosit ca metode si tehnici de evaluare 
probe scrise (fise cu sarcini), probe orale, probe practice,l ucrari practice, aprecierile verbale, autoevaluarea, 
recompensa,j ocurile didactice, de rol, serbarile, observarile directe, afisarea lucrarilor si nu in ultimul rand, 
portofoliile cu lucrarile copiilor. 

 Probele orale sunt cele mai folosite metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale ii dau copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura,putandu-si 
justifica răspunsul. 

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

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  



 

 

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

 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 
lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul 
grafic ,Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. RĂCEANU DANUBIA-ILEANA,  
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, 

LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI, GORJ 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, se organizează şi se interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape importante: 
- măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmărit ( probe scrise / orale / practice, proiecte, portofolii etc. ); 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare ( bareme de corectare şi notare, descriptori 

de performanţă etc. ); 
- formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute în vederea adoptării 

deciziei educaţionale adecvate ). 
Evaluarea performanţelor elevilor are următoarele funcţii: 
- diagnostică, în sensul de a face cunoscute situaţiile şi factorii care conduc la obţinerea anumitor 

rezultate ale elevilor, pentru a stabili eventualele proceduri de remediere a punctelor critice;  
- prognostică, în sensul anticipării performanţelor viitoare ale elevilor, pe baza rezultatelor 

înregistrate şi al planificării secvenţelor următoare ale activităţii de învăţare; 
- de certificare a nivelului de cunoştinţe şi de abilităţi ale elevilor la sfârşitul unei perioade lungi de 

instruire; 
- de selecţie a elevilor pentru accesul într-o treaptă superioară de învăţământ sau într-un program 

specific de instruire.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau al unui program de 

instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire a elevilor. Cu ajutorul evaluării iniţiale, profesorul de 
Limba şi literatura română identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi 
abilităţi, în scopul de a asigura premisele atingerii obiectivelor propuse. Prin intermediul rezultatelor 
obţinute în urma evaluării iniţiale, profesorul planifică activităţile viitoare, din perspectiva adecvării lor la 
posibilităţile elevilor şi, acolo unde este cazul, iniţiază programe de recuperare. 

Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare , oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce 
vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. 

 De exemplu, evaluarea inițială se dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei a V-a, pentru 
cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului de pregătire a elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai 
ales prin probe scrise. Este firesc ca acelaşi test, aplicat la două colective de elevi, să ducă la rezultate 
diferite, ceea ce va necesita abordări variate, selectarea unor metode potrivite nivelului fiecărei clase. 
Informațiile obținute de profesor prin intermediul acestui tip de evaluare îl ajută să identifice nivelul 
achizițiilor elevilor, să-şi dea seama ce cunoștințe dețin aceștia, ce abilități au, dar îi oferă și un punct de 
plecare în planificarea activităților de predare și învățare viitoare. Dacă în urma testării inițiale a elevilor se 
constată greșeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi proiectate activităţi de învăţare în care să se 
urmărească remedierea acestui fapt, prin completarea unor enunţuri cu ortograme şi explicarea utilizării lor; 
dacă se constată confuzii de recunoaștere a părților de vorbire, respectiv de propoziție, se va insista asupra 
diferențierii lor, vor fi lămurite prin exerciții suplimentare.  

Cu alte cuvinte, evaluarea iniţială este ,, utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor” fundamentale ce vor fi implicate 
în susţinerea învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi 
indispensabile unui nou parcurs.” 

 Pe lângă funcţia diagnostică pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele deficiențe în 
pregătirea elevilor și dificultățile de învățare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică care „sugerează 
profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia anticiparea 
rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului viitor, 



 

 

demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de 
desfăşurare.” 

 Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi 
proba de evaluare inițială la începutul clasei a V-a, profesorul va parcurge programa pentru clasa a IV-a, 
urmărind cu mare atenție capacitățile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment (de exemplu: 
capacitatea de a selecta informații dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei, sentimente; 
capacitatea de a folosi în mod corect noțiunile morfologice studiate etc.) Evaluarea inițială oferă 
profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente (potențialul de învățare 
al elevilor, dar și dificultățile de învățare ale elevilor ce trebuie remediate). Pornind de la datele oferite de 
evaluarea inițială, profesorul își va organiza/ planifica demersul pedagogic care urmează. 
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IMPORTANŢA EVALUARII INIŢIALE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
ADELA RAD PROF.INV. PRESCOLAR 

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

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

Evaluarea inițială - se realizează la începutul anului  școlar, în momentul inițierii unui program de 
instruire și are rol de a stabili nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi, de a cunoaște capacitățile de 
învățare ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției – stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obținerea 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența procesului de 
învățământ preșcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială. 

Evaluarea include trei operaţii principale:  
•Măsurarea constă în aplicarea unor tehnici sau probe prin care educatoarea cunoaşte rezultatele 

actului educaţional. Măsurarea este primul pas în evaluare, aceasta fiind înţeleasă ca o operaţie prin care 
lucrurile sunt observate şi diferenţiate. Exactitatea acesteia depinde de calitatea instrumentelor utilizate şi 
de modul în care educatoarea le îmbină. Procedeele de măsurare furnizează atât date cantitative, cât şi 
calitative asupra performanţelor preşcolarilor. 

• Aprecierea presupune emiterea unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor obţinute în urma 
măsurării. Aceste date / rezultate se raportează la un sistem de referinţă, la un sistem de valori sau criterii. 
Calitatea unei aprecieri este dependentă de experienţa şi de trăsăturile personalităţii evaluatorului. Trebuie 
avut în vedere faptul că măsurarea şi aprecierea sunt două procese complementare pe care educatoarea 
trebuie să le armonizeze. Aprecierea rezultatelor preşcolarilor se poate realiza în funcţie de anumite criterii: 
obiectivele stabilite la începutul programului educativ, obiective raportate la cerinţele programei, prin 
raportare la grup, la nivelul atins de populaţia preşcolară evaluată, progresul sau regresul înregistrat faţă de 
ultima evaluare, nivelul anterior de pregătire, potenţialul psihologic şi social al copilului.  

•A treia operaţie, decizia, se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării / aprecierii 
datelor şi prin măsurile introduse de educatoare pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a 
procesului educativ.  

 Evaluarea iniţială realizează două funcţii: Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii 
stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării 
iniţiale pot fi identificate şi lacunele din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele 
pe care le stăpânesc, etc. ). Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi 
permite anticiparea rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului 
următor, conţinuturile necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. 
Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi 
apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. În conceperea testelor 
de evaluare sunt parcurse următoarele etape: - Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de 
obiective - Formularea itemilor - Stabilirea timpului necesar fiecărui item - Fixarea punctajului pentru 
fiecare item - Stabilirea unei scări de apreciere - Centralizarea rezultatelor în grafic Datele obţinute ajută la 
conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut al 
programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor măsuri de sprijinire 
şi recuperare a unora din preşcolari.  

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: - oferă educatoarei şi preşcolarului o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente ( potenţialul de învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie 
completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare; - pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare; Ca dezavantaje 
ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele: - nu permite o apreciere globală a performanţelor 
preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii; - nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei 
lacunelor în sistemul cognitiv al preşcolarului. Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de 
evaluare, Ausubel susţine: „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: 



 

 

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

Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR ANIŞOARA RĂDOI 
 
Misiunea oricărui profesor este aceea de a-i învăţa pe copii ce înseamnă "a fi" şi "a deveni", de a-i 

pregăti să devină autonomi, să îi înveţe ce înseamnă autoeducaţie şi autoevaluare. De aceea, orice activitate 
de evaluare trebuie proiectată ţinându-se cont de nevoile de formare ale educabilului, să fie centrată pe 
aspectul formativ, astfel încât să îi trezească interesul elevului pentru studiu, să îi determine să îşi dorească 
să se autodepăşească. 

Pentru a determina nivelul cunoștințelor însușite de fiecare elev pe parcursul clasei anterioare (sau pe 
parcursul ciclului de şcolarizare inferior- grădiniţă) în vederea stabilirii punctului de plecare în procesul de 
predare-învăţare al fiecăruia, se aplică teste de evaluare iniţială. Acest tip de evaluare are şi rolul de a ajuta 
cadrul didactic în alegerea metodelor şi strategiilor cele mai eficiente în lucrul diferențiat, astfel încât să îi 
ajute pe cei cu rămâneri în urmă să recupereze, dar și pe copiii capabili de performanță să progreseze. 

Pentru ca această evaluare să reprezinte un punct de plecare în demersul de recuperare a elevilor cu 
rămâneri în urmă este necesară extinderea acțiunii de la verificarea și aprecierea rezultatelor, la evaluarea 
procesului educativ și a strategiei care au condus la rezultatele obținute. Pentru ca evaluarea să fie eficientă, 
trebuie să se realizeze interpretarea rezultatelor și proiectarea acțiunilor cu caracter ameliorativ și de 
dezvoltare. Calificativele obținute de fiecare elev permit dascălului să-şi aprecieze activitatea din anul 
școlar precedent și să încerce să aleagă metode și strategii didactice eficiente în vederea perfecționării 
procesului în etapele următoare. 

Pentru ca evaluarea să aibă un impact pozitiv asupra elevului, trebuie evidenţiate reuşitele sale până 
în acel moment, astfel încât copilul să-şi dezvolte încrederea în propriile forţe şi să îşi dorească să 
depăşească anumite bariere în învăţare.  

 Evaluarea are rolul de a regla în permanenţă procesul instructiv-educativ şi nu de a scoate în 
evidenţă lipsurile pe care le au elevii în bagajul de cunoştinţe. Dacă testarea cunoştinţelor nu este urmată 
de un program de selectare riguroasă a conţinuturilor învăţării, de o tratare diferenţiată a copiilor în funcţie 
de cerinţele fiecăruia, de utilizarea acelor metode care să îi antreneze, să asigure o învăţare activ-
participativă, atunci rolul acesteia nu a fost atins. Procesul evaluativ îşi îndeplineşte funcţiile numai atunci 
când între cei doi actori ai învăţării, educator şi educabil, există o colaborare eficientă, când elevul nu învaţă 
pentru că trebuie, ci pentru că îşi doreşte să se dezvolte din toate punctele de vedere. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ 
 

SCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.GROZEA NICU”, RĂSTOACA 
PROFESOR RADU ELENA 

 
 Alături de predare şi învăţare, evaluarea reprezintă o funcţie esenţială şi o componentă a procesului 

de învaţământ. Evaluarea iniţială este cea care oferă nu doar elevului dar şi profesorului o reprezentare a 
potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate şi a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătăţire.Scopul evaluării iniţiale este cu atât mai bine atins, cu cât reuşim să-i 
determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, pentru ca ei să trateze cu 
seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivaţia cunoaşterii şi dorinţa soluţionării corecte 
a problemelor enunţate. Înţelegând-o ca un exerciţiu util activităţii de învăţare şi nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoţii, mai ales că rezultatele nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber 
asupra rezolvării itemilor propuşi şi astfel rezultatele pot reflecta în mod obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învăţări. Se pune accentul pe acele noţiuni şi aptitudini ce 
vor folosite în predarea noii materii. În concordanţă cu fenomenele care o fac necesară, evaluarea iniţială 
realizează două funcţii:  

a) Funcţia diagnostic, ce vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc ; 
b) Funcţia prognostică, ce sugerează educatorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program 

şi îi permite anticiparea rezultatelor.  
 Evaluarea inițială în activitatea didactică în cadrul orelor de limbă engleză are o importanță majoră, 

mai ales în clasa a V-a. Sunt elevi care au învățat limba engleză ca prima limbă studiată din clasa 
pregătitoare dar majoritatea au inceput studiul limbii engleza in clasa a III –a.Astfel, cadrul didactic va 
cunoaste nivelul de pregătire al elevilor cu care va lucra, evaluarea facandu-se prin probe scrise.Acelaşi 
test, aplicat la două colective de elevi, poate să ducă la rezultate diferite, ceea ce va necesita abordări variate, 
selectarea unor metode potrivite nivelului fiecărei clase.Informațiile obținute de profesor prin intermediul 
acestui tip de evaluare îl ajută pe acesta să identifice nivelul achizițiilor elevilor, ce cunoștințe dețin aceștia, 
ce abilități au, dar îi oferă și un punct de plecare în planificarea activităților de predare și învățare 
viitoare.Dacă în urma testării inițiale a elevilor se constată greșeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi 
proiectate activităţi de învăţare în care să se urmărească remedierea acestui fapt;dacă se constată confuzii 
de recunoașterea a notiunilor de gramatica, vor fi lămurite prin exerciții suplimentare.Așadar, evaluarea 
iniţială este ,,utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program 
de recuperare sau de refacere a noţiunilor.  

 In elaborarea testelor iniţiale au fost luate în calcul ca instrumente de evaluare mai multe tipuri de 
itemi, după cum urmează:subiecte care conţin itemi de completare, de alegere, de transformare, cu răspuns 
scurt care vizează probleme de vocabular, exprimare si gramatica. 

 Evaluarea inițială își are rostul doar dacă testele inițiale sunt discutate cu elevii, iar la sfârșitul anului 
este făcută o comparație între evaluarea inițială realizată la începutul anului școlar și evaluarea finală de la 
încheierea anului școlar, care reprezintă o strategie de măsurare-apreciere, realizată la sfârșitul procesului 
de învățare.  

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. 

 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ – ASPECTE METODOLOGICE 
 

PROF. RADU MANUELA 
 
 Un instrument foarte util în înțelegerea complexităţii problematicii referitoare la evaluarea iniţială şi 

rolul ei în procesul educaţional, este reprezentat de ghidul Initial Assessent of Learning and Supoort Needs 
and Planning Learning to Meet Needs8 . Conform sursei citate, toţi beneficiarii unui program de instruire 
trebuie să parcurgă o perioadă de evaluare iniţială. Evaluarea iniţială reprezintă procesul prin care sunt 
identificate nevoile de învăţare, dar şi nevoile de sprijin, pe baza acestora putând fi definit un plan de 
învăţare individual, care va reprezenta structura procesului didactic. Cu alte cuvinte, va determina punctul 
de început al programului de învăţare.  

 Nevoile de învăţare se exprimă în abilităţi, cunoştinţe şi competenţe ce urmează a fi 
asimilate/dovedite de către un elev de-a lungul programului de învăţare.  

 Nevoile de susţinere reprezintă acel ajutor suplimentar de care elevul are nevoie pentru a depăşi 
barierele şi pentru a preveni eşecul procesului de învăţare.  

 Evaluarea iniţială este un proces critic deoarece reprezintă primul pas în ciclul învățării, ea reprezintă 
un proces complex care debutează de la primul contact cu educabilul şi continuă până când planul individual 
de învăţare este complet. Nevoile de învăţare şi de sprijin identificate ulterior vor conduce la actualizarea 
continuă a planului de învăţare. Din această perspectivă, se recomandă ca evaluarea iniţială să dureze mai 
multe zile sau săptămâni, reducerea la o singură sesiune nefiind suficientă pentru identificarea cu acurateţe 
a nevoilor reale de învăţare. 

 Rezultatele testării iniţiale sunt utile deopotrivă furnizorului de educaţie, dar şi beneficiarului direct. 
Dacă pentru furnizorul de educaţie, informaţiile obţinute în urma testării iniţiale ajută la înţelegerea nevoilor 
de învăţare şi de suport ale educabilului, permit realizarea unui plan şi oferirea unui program de învăţare 
care răspund nevoilor beneficiarului, cuantifică progresul şi succesul de la un punct de pornire iniţial 
(început de ciclu şcolar, început de an şcolar, începutul studiului unei discipline), pentru beneficiarul 
programului de învăţare, aceste informaţii reprezintă ancore utile în procesul înţelegerii opţiunilor 
privitoare la carieră,datorită lor reuşind să își identifice în mod fidel ceea ce deja a învăţat, dar şi ceea ce ce 
va trebui învăţat, se simte motivat şi valorizat prin suportul oferit în identificarea nevoilor personale de 
învăţare, joacă un rol activ în procesul dezvoltării planului de învăţare, înţelegându-şi nevoile de învăţare 
şi de susţinere, devine responsabil pentru propriul proces de formare/instruire.  

 Evaluarea iniţială nu se poate realiza exclusiv printr-o singură metodă, riscul folosirii unei singure 
metode fiind irelevanţa informaţiilor obţinute pentru definirea cu acurateţe a nevoilor de învăţare. Metodele 
evaluării iniţiale se pot împărţi în şase grupe: 

 - analiza informaţiilor oficiale referitoare la elev: formularele de înscriere, foile matricole, fişele de 
progres, referinţele publice etc.;  

- intervievarea individuală;  
- testarea formală;  
- chestionarea;  
- observarea activităţilor de grup;  
- practicarea activităţilor pentru care manifestă vocaţie. 
 Furnizorul de educaţie nu foloseşte, de regulă, toate aceste metode, ci le alege doar pe acelea care 

corespund nevoilor şi circumstanţelor beneficiarilor. În mod obişnuit, profesorul poate alege o combinaţie 
de metode cu care poate evalua un elev, în vederea identificării fidele a întregului tablou al nevoilor sale. 
În tabelul de mai jos se poate constata care metode pot fi utilizate în colectarea diverselor tipuri de informaţii 
referitoare la elev. 

 De asemenea, există câteva recomandări privitoare la feedback-ul oferit în timpul şi în urma 
evaluării, acesta putând determina creşterea impactului pozitiv al evaluării iniţiale: este indicat să fie 
evidenţiate reuşitele, întotdeauna trebuie „sărbătorite” momentele în care elevul realizează bine o sarcină 
de lucru. Aceste reacţii vor contribui la creşterea încrederii în forţele proprii şi vor cataliza energii noi în 
direcţia realizării planului individualizat de învăţare. Întrebările trebuie formulate cu atenţie, iar 
răspunsurile să fie urmate de întrebări prompte, precum “Ai dori să vorbeşti suplimentar despre acest aspect 
?”. Se recomandă introducerea de pauze de câteva secunde după adresarea întrebării, astfel încât elevii să 



 

 

fie încurajaţi să formuleze corect şi să dezvolte subiectul asupra căruia se vor exprima. Feedback-ul trebuie 
adresat specific, cu evitarea generalizărilor de forma “Există prea multe greşeli” şi cu concentrarea pe 
puncte concrete asupra cărora se poate discuta cu elevii. Trebuie ca atenţia să fie concentrată întotdeauna 
pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback 
transmis într-o singură sesiune. Este recomandat să se urmărească căile de mers împreună înainte, mai 
curând prin împărtăşirea ideilor şi explorarea soluţiilor posibile, decât prin formularea excesivă de sugestii. 
Feedbackul nu reprezintă un proces unidirecţional, elevii trebuie invitaţi să comenteze şi 
participarea/demersurile educatorului. 

 O evaluare centrată pe elev, presupune:  
- implicarea elevilor, evaluarea fiind în beneficiul acestora şi al învăţării lor;  
- facilitarea unui sentiment pozitiv asupra propriei lor persoane şi asupra propriului potenţial de 

învăţare. 
 Elevii care se înscriu într-un proces de învăţare cu realizări şi achiziţii modeste au nevoie să înveţe 

la un nivel care oferă deopotrivă provocări personale dar şi şansa la progres şi chiar succes. Aceştia vor 
necesita susţinere în privinţa unor aspecte specifice propriei învăţări. Este deosebit de important ca procesul 
să nu fie perceput ca parte a unui model deficitar, care serveşte doar la subminarea încrederii elevilor, prin 
concentrarea pe elementele de eşec şi pe aspectele care nu sunt accesibile elevilor.  

Educabilii au nevoie: 
 - să înțeleagă motivele pentru care cineva îşi doreşte să realizeze o imagine cât mai timpurie şi fidelă 

a potenţialului lor;  
- să deţină accesul la toate informaţiile legate de evaluarea iniţială; 
 - să fie încrezători în maniera de utilizare a informaţiilor dobândite în urma evaluării iniţiale, în 

scopul definirii optime a unui program de învăţare adaptat nevoilor lor. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. RADU NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BUZĂU 
 
Evaluarea școlară reprezintă o acțiune complexă, bazată pe operații de măsurare și apreciere a 

rezultatelor activității instructiv-educative; este activitatea de măsurare a eficacității, eficienței și 
pertinenței activităților în raport cu obiectivele lor. 

Evaluarea se realizează în vederea ameliorării activității în curs de desfășurare și luării unor decizii 
viitoare (deci, nu are funcție de sancționare!) 

Semnificația evaluării școlare 
Evaluarea este mai mult decât o operație sau o tehnică, este o acțiune complexă care presupune 

precizări cu privire la: 
- obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate 
- scopul și perspectiva evaluării 
- momentul evaluării 
- modalitatea de evaluare 
- modul de prelucrare a datelor și de valorizare a informațiilor 
Forme de evaluare 
Evalarea inițială permite descoperirea punctelor tari și a punctelor slabe ale elevilor, fie înaintea unei 

unități de studiu, fie în timpul desfășurării acesteia. În urma ei se va hotărî sprijinirea elevilor cu dificultăți 
sau adaptarea predării la caracteristicile elevilor. 

Evaluarea continuă (formativă) permite elevului să-și îndrepte erorile și lacunele imediat după 
apariția lor, înainte de acumularea acestora. Ea se bazează pe retroacțiune. 

Această formă de evaluare furnizează, atât profesorului cât și elevului, informația necesară pentru a 
afla la timp dacă obiectivele urmărite au fost atinse și permit continuarea demersului pedagogic spre 
obiective mai complexe. 

Rezultatele evaluării nu se exprimă în note și cu atât mai puțin în scoruri; este formativă deoarece îl 
ajută pe elev să învețe. 

Evaluarea finală (sumativă) 
Acastă evaluare clasează și atestă progresele fiecărui elev. Ea stabilește gradul în care au fost atinse 

obiective generale cum ar fi însușirea unei atitudini sau dobândirea unei capacități. 
Această evaluare se traduce printr-un scor (rezulate obiective obținute în urma unui test, după reguli 

fixe). 
Această evaluare poate avea și o interpretare normativă deoarece performanța unui elev este judecată 

prin raportare la performanța altuia (norma este distribuția performanțelor). 
Evaluarea normativă ia în considerație performanțele fiecărui elev raportate la clasă (sau la un grup 

luat ca sistem de referință). Se poate întâmpla ca notele obținute de elevi din clase diferite să nu aibă aceeași 
încărcare valorică. Ca regulă, la clasele cu elevi buni, pretențiile sunt mai ridicate, iar la clasele mai slabe 
se pun note mai mari pentru răspunsuri modeste. În învățământul tradițional, scopul principal al verificării 
și evaluării cunoștințelor îl constituie notarea, deci promovarea sau nepromovarea elevului. 

În cadrul disciplinelor biologice, formele cele mai utilizate pentru evaluarea randamentului școlar 
sunt: evaluarea orală repetitivă, evaluarea scrisă și evaluarea cunoștințelor pe baza aplicațiilor practice.  

Evaluarea orală repetitivă  
Este un procedeu clasic folosit în școli care oferă profesorului posibilitatea să constate erorile din 

pregătirea fiecărui elev. Verificarea orală este cu ațât mai corectă cu cât același elev este pus în situația de 
a da răspunsuri care cer efort gradat de gândire. 

Evaluarea scrisă  
Se poate face pe bază de extemporale și prin teze. 
Verificarea scrisă cea mai completă se face prin teste decimologice care sunt constituite din probe pe 

care trebuie să le rezolve elevii și în urma cărora este posibilă o cuantificare a gradului de cunoștințe, 
capacităților sau deprinderilor. 



 

 

Cerințe ce trebuie să le îndeplinească testele sunt: 
- obiectivitate  
- fidelitate 
- validitate 
Evaluarea pe baza aplicațiilor practice 
În predarea științelor biologice, profesorul poate verifica cunoștințele elevilor printr-o serie de 

activități practice cum ar fi: confecționarea de material didactic, realizarea observațiilor microscopice, 
experiențelor demonstrative și de cercetare, îngrijirii plantelor și animalelor. 

Evaluarea randamentului școlar, în ansamblu, se referă la: 
- volumul și calitatea cunoștințelor 
- gradul de originalitate a răspunsurilor 
- capacitatea de corelație între cunoștințele noi și vechi și între informații din mai multe domenii și 

de mare importanță este verificarea abilităților aplicative pe care le dovedește elevul. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. RADU RODICA, GRĂDINIȚA NR.35, BUCUREȘTI, SECTOR 5 
 
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul 
procesului, actul predării, în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea 
elevilor/preşcolarilor în dobândirea cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. Evaluarea, în 
calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind 
intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii/ preşcolarii, îi ajută să conştientizeze 
propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, 
elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita 
unor strategii utilizate.Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se 
modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în 
cadrul procesului mai larg al stimulării potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor 
generali ai dezvoltării acestuia, formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: evaluarea iniţială, evaluarea 
continuă, evaluarea sumativă. 

 Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii. Constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia.  

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei 
planuri: modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; continuarea unui program de recuperare 
pentru tot colectivul de copii; măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii. 

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 
reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca 
ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca 
o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra 
rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării 
premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a 
elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 



 

 

evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestorala un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

RADUCANU ELENA 
 
A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială. 

 Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

 Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează elevii; 
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 Prezentăm în continuare o analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: 

scopul, principiul temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi 
notarea: 

SCOPUL URMARIT 
• Evaluarea iniţială: 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
• Evaluarea formativă: 
o urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea demersului 

pedagogic spre obiective mai complexe; “Unicul scop al evaluării formative este să identifice situaţiile în 
care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe 
el cât şi pe profesor. 

• Evaluarea sumativă: 
o stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei atitudini sau 

a unei capacităţi), comparându-i pe elevi între ei (interpretare normativă), ori comparând performanţele 
manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate (interpretarea criterială). 

PRINCIPIUL TEMPORALITATII 
• Evaluarea iniţială: 
o se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 



 

 

• Evaluarea formativă: 
o axată pe proces şi internă, se face pe parcursul învăţării; 
o frecventă, la sfârşitul fiecărei unităţi de studiu. 
• Evaluarea sumativă: 
o este finală şi de regulă externă, având loc după învăţare; 
o regrupează mai multe unităţi de studiu, face bilanţul. 
OBIECTUL EVALUARII 
• Evaluarea iniţială: 
o este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

• Evaluarea formativă: 
o vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar şi cu o 

sarcină mai complexă de învăţări ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare” (I. T. Radu); 
o se extinde şi asupra procesului realizat. 
• Evaluarea sumativă: 
o “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, 

ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” 
(S.N.E.E.) 

FUNCTII INDEPLINITE 
• Evaluarea iniţială: 
o funcţie diagnostică; 
o funcţie prognostică. 
• Evaluarea formativă: 
o “funcţie de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor” (I.T.Radu); 
o funcţie de feed-back; 
o funcţie de corectare a greşelilor şi ameliorare şi reglare a procesului; 
o funcţie motivaţională. 
• Evaluarea sumativă: 
o funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor; 
o funcţie de clasificare; 
o funcţia de comunicare a rezultatelor; 
o funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi; 
o funcţie de selecţie; 
o funcţie de orientare şcolară şi profesională. 
MODALITATI DE REALIZARE 
• Evaluarea iniţială: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
• Evaluarea formativă: 
o observare curentă a comportamentului şcolar al elevului; 
o fişe de lucru; 
o examinări orale; 
o tehnica 3-2-1; 
o metode R.A.I.; 
o probe de autoevaluare. 
• Evaluarea sumativă: 
o examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice); 
o portofoliul; 
o proiectul. 

  



 

 

AVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

o pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

• Evaluarea formativă: 
o permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de declanşarea 

unui proces cumulativ; 
o oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 
o este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 
o oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit); 
o dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 
o reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării; 
o sesizează punctele critice în învăţare. 
• Evaluarea sumativă: 
o rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de cursanţi; 
o permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a proramelor 

de studii; 
o oferă o recunoaştere socială a meritelor. 
DEZAVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
• Evaluarea formativă: 
o “aplicarea acestei strategii de evaluare, foarte pretenţioasă, necesită o organizare riguroasă a 

predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare” 
(Ioan. Cerghit); 

o “recursul la evaluarea formativă este testul unei pedagogii a rigorii, a lucidităţii şi a eficienţei” (I. 
Cerghit). 

• Evaluarea sumativă: 
o nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care elevii şi-au însuşit 

conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile esenţiale predate; 
o are efecte reduse pentru ameliorarea/reglerea şi remedierea lacunelor, efectele resimţindu-se după 

o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare; 
o deplasează motivaţia elevilor către obţinerea unui rang mai înalt în ierarhia grupului, punând accent 

pe competiţie; 
o nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi; 
o nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare; 
o generează stres, teamă, anxietate. 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
• Evaluarea iniţială: 
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
• Evaluarea formativă: 
o “Acest tip de evaluare nu se exprimă în note şi cu atât mai puţin în scoruri.” (I. T. Radu) 
o nu realizeară ierarhii şi clasificări între elevi; 
o oferă premise pentru notare. 
• Evaluarea sumativă: 
o Evaluarea sumativă se traduce printr-un scor… Prin scor desemnăm rezultatele obiective obţinute 

în urma unui test sau a oricărei alte forme de evaluare prin adunare sau scădere de puncte după reguli fixe. 
o constată performanţele şi clasifică (ierarhizează) elevii în funcţie de acestea. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: RĂDUCU ALINA 
G.P.N. CIUTA, COM. MĂGURA, JUD. BUZĂU 

 
Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 

strategii/tipuri de evaluare: 
1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
 * evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
 * evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
 * evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

 * evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

 *evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

 *evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

 *evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
Scopul urmărit al evaluării inițiale: 
* Evaluarea iniţială: 
 *identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
 *“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
Principiul temporalității: 
* Evaluarea iniţială: 
*se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
Obiectul evaluării: 
*Evaluarea iniţială: 
*este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Funcții îndeplinite: 
*Evaluarea iniţială: 
*funcţie diagnostică; 
*funcţie prognostică. 
Modalități de evaluare: 
*Evaluarea iniţială: 
 *harta conceptuală; 
 *investigaţia; 
 *chestionarul; 
 *testele. 

  



 

 

Avantajele: 
* Evaluarea iniţială: 
*oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

* pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

Dezavantajele: 
*Evaluarea iniţială: 
*nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
*nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Din punct de vedere al notării: 
*Evaluarea iniţială: 
*nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
 Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi 

spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii elevilor de a executa 
acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor 
informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În 
sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 

 
Bibliografie 
• http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
• www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cab

ac.doc 
 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf
http://www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc
http://www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc


 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR DISCIPLINA GEOGRAFIE: RĂDULESCU ELENA OANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV, JUD. BRASOV 

 
Metode. Tehnici. Strategii 
Evaluarea pedagogică este o acţiune complexă, care cuprinde un ansamblu de operaţii şi activităţi 

mintale şi acţionale, intelectuale şi afective, prin care se realizează colectarea, organizarea şi interpretarea 
datelor obţinute prin aplicarea unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii judecăţii de valoare pe care 
se bazează o anumită decizie educaţională 

Scopul evaluării este de a obţine date despre rezultatele unui grup sau ale unei persoane, de a raporta 
rezultatele obţinute la criterii specifice, de a face o judecată de valoare asupra asupra randamentului 
activităţii de instruire şi de învăţare, de a facilita reglarea şi autoreglarea procesului de învăţare. 

Evaluarea este activitatea profesorului prin care prelucrează informaţiile obţinute prin verificare, în 
sensul întăririi, aprecierii şi corectării cunoştinţelor, priceperilor deprinderilor şi competenţelor elevilor. 
Evaluarea este un proces sistematic prin care se determină gradul de realizare a obiectivelor de către elevi, 
se face o judecată de valoare asupra rezultatelor şcolare ale elevului obţinute prin verificare, o descriere 
calitativă şi cantitativă a comportamentului corelată cu obiectivele. 

Evaluarea inițială sau diagnosticul – se efectuează pentru a prezice o performanță sau pentru a 
determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional. Încercarea de a determina care sunt 
caracteristicile elevului înainte de elaborarea programului, cu scopul de a-l localiza la nivel, de a-l clasifica 
și de a adapta individual este nivelul de pornire al procesului educațional. Evaluarea inițială este un factor 
cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care începe procesul de învățare. Prin 
urmare, putem rezuma că evaluarea este un proces care implică descrieri cantitative și calitative ale 
performanțelor elevilor. În primul moment, informațiile sunt adunate, și într-un al doilea moment lucrăm 
pentru analiza și interpreta datele pe care le-am obținut, pentru a formula judecăți de valoare mai târziu. În 
acest sens, evaluarea învățării este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor servi 
pentru a ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus să învețe elevii noștri.  

Evaluarea initiala se poate realiza prin examinari orale, probe scrise sau practice. Indeplineşte funcţia 
de diagnosticare, evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii noului 
program, precum şi o funcţie predictivă, oferind informaţii cu privire la condiţiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învaţare ale noului program.Rezultă că datele oferite de evaluarea iniţială conturează 
trei direcţii principale pe care trebuie să se acţioneze în planificarea activităţii pentru etapa următoare a 
activităţii didactice: 

o proiectarea activităţii viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilităţile de care dispun 
elevii pentru realizarea sarcinilor noului program; 

o conceperea modului de organizare şi desfăşurare a programului de instruire; 
o aprecierea necesităţii de a iniţia un program de recuperare pentru întreaga clasă, când se constată 

ramâneri în urmă la învăţătură care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a activităţii; 
o  adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiţi elevi. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui ciclu de învaţământ, la începutul unui an şcolar, dar 

şi în condiţiile în care educatorul preia spre instruire şi educare un colectiv de elevi al cărui potenţial nu-l 
cunoaşte. 

Testul este un instrument de evaluare iniţială scrisă, frontală, după criterii ştiinţifice, a unei realităţi 
măsurabile (aptitudini, abilităţi, informaţii, tehnici, atitudini, intensitate, durată cantitate).  

Prin teste se măsoară progresele de învăţare ale elevilor, cantitatea şi calitatea cunoştinţelor- gradul 
de înţelegere, de aplicare, de analiză şi sinteză a informaţiilor dobândite într-o perioadă de timp, într-un 
domeniu de cunoaştere. 



 

 

Aplicarea unui test scris are multiple avantaje: asigură un grad relativ mare de obiectivitate; se 
evaluează într-un interval mic de timp un volum mare de cunoştinţe al unui număr mare de persoane. Un 
test iniţial cuprinde mai mulţi itemi şi un barem.  

Itemul(proba) reprezintă cel mai mic element independent,edentificabil al testului sau sau o unitate 
de conţinut exprimată sub forma unei întrebări a unei probleme sau sarcini de efectuat. Baremul este o grilă 
de evaluare unitară care descompune itemul în componente şi prevede un anumit punctaj pentru fiecare 
component şi eventual oferă soluţii corecte. Prin barem se asigură condiţiile unei notări relativ obiective. 
Punctajul se însumează în final şi se echivalează în note şcolare sau calificative. 

In anul şcolar 2019-2020 pentru clasa a- V-a la discipina geografie am aplicat un test iniţial cu mai 
multe tipuri de itemi. 

a.Itemi cu alegere multiplă - Pentru rezolvarea acestui item se alege un răspuns dintr-o listă de 
alternative. Lista de alternative cuprinde un singur răspuns corect şi distractori. 

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 
1.Soarele răsare în punctul cardinal: 
a. est b. sud c. vest 5 puncte 
2. Altitudinea maximă din Munții Carpați se găsește în Munții: 
a. Apuseni b. Făgăraș c. Rodnei 5 puncte 
3.Localitatea Crizbav este localizată în judeţul : 
a. Harghita b. Sibiu c. Brasov 5 puncte 
4. Capitala României este orașul: 
a. Brasov b. București c. Bacău 5 puncte 
5. Râurile și lacurile sunt reprezentate pe hartă cu culoarea: 
a. albastru b. verde c. rosu 5 puncte 
6. Fluviul Dunăre formează granița (frontiera) României cu Bulgaria la: 
a. nord b. sud c. vest 5 puncte 
b.Itemi de asociere sau de tip pereche (tehnica perechilor)- aceşti itemi solicită stabilirea unor 

corespondenţe între cuvinte, propoziţii, fraze, numere, litere sau alte categorii de simboluri distribuite pe 
două coloane paralele 

II. Realizați corespondența, prin săgeți, dintre formele de relief din coloana A și culorile 
convenționale din coloana B. 

 A B 
1. câmpie a. galben 
2. deal b. maro 
3. munte c. verde  
 d. albastru  
c.Itemi de completare- cuprind locuri libere care trebuie completate. Itemul poate fi o propoziţie, o 

frază neterminată o schemă sau o hartă.. 
I. Precizează, pe spațiile libere, următoarele elemente ale orizontului local: 
1. Numele localității___________________________________________________ 
2. O formă de relief din localitate________________________________________ 
3. Numele râului care trece prin localitate__________________________________ 
4. O sursă de poluare a mediului din localitatea ta__________________________ 
5.Numele a doua orase din judetul Brasov _________________________________ 
 Notează punctele cardinale pe figura alăturată: 

 
  



 

 

Notează numele țărilor vecine marcate cu literele: 

 
• A______________________________________________________________ 
• B______________________________________________________________ 
• C______________________________________________________________ 
• D______________________________________________________________  
•  E_______________________________________________________________  
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STRATEGIA DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR RĂDULESCU NICOLETA 
GRĂDINIȚA ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA TÂRGOVIȘTE 

 
Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, 
se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 

I) La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială (Ibidem, pp. 118-122): 

1) Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare. Intervin, în mod obiectiv, 
la începutul oricărei activităţi de instruire, identificabile în raport de sistemul de referinţă fixat pe termen 
lung, mediu sau scurt în cadrul procesului de învăţământ. Avem în vedere:  

A) Funcţia diagnostică;  
B) Funcţia prognostică/predictivă. 
A) Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii (n.n. – elevii etc.) stăpânesc 

cunoştinţele (n.n. – de bază; deprinderile, strategiile cognitive de bază) şi posedă capacităţile (n.n. – 
competenţele) necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program”, reuşită susţinută în plan 
atitudinal (afectiv, motivaţional, caracterial – superior). Implică evidenţierea calităţii procesului de 
învăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată 
prin „conceperea unei subsecvenţe de recuperare”. 

B) Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza 
stabilită, acţiuni bazate pe „condiţiile probabile ale desfăşurării noului program, care permit anticiparea 
rezultatelor” prin: a) obiectivele construite (specifice, concrete); b) demersul didactic propus la nivel de 
conţinuturi de bază (corespunzătoare obiectivelor) – metode de instruire, avansate în raport de posibilităţile 
de învăţare ale elevilor, de ritmul şi de stilul de învăţare al acestora – condiţii de învăţare, asigurate în plan 
didactic şi psihologic. 

2) Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale ale strategiei 
de evaluare iniţială, fixează „obiectul evaluării iniţiale” la nivel de „cunoştinţe şi capacităţi” de bază 
necesare pentru realizarea ulterioară a oricărui program de instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar, 
treaptă de învăţământ), care reprezintă „premise (pre-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe”. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de 
performanţe certificate (prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al 
elevilor, a resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează. 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALÃ LA CLASA PREGĂTITOARE 
 

PROFESOR ÎNV.PRIMAR: BIREŞ RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,OLTEA DOAMNA’’,ORADEA 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.”  (Ausubel D. Robinson, 1982) 
 
 La clasa pregătitoare evaluarea are ca scop urmărirea progreselor fiecărui copil pentru a putea 

stimula, îmbunătăţi sau dezvolta cunoştinţele, deprinderile şi priceperile, capacităţile, atitudinile, abilităţile 
şi aptitudinile acestuia.  

 Profesorul evaluează: 
- cunoștințele – exemplu: cunoștințele despre animale, plante, meserii, cunoștințe matematice 
- deprinderi și priceperi- exemplu: deprinderi motrice, alcătuirea de propoziții, deprinderi practice, 

deprinderi de investigație; 
- capacitățile- exemplu: capacitatea de concentrare a atenției, capacitatea de învățare, capacitatea 

intelectuală, capacitatea comunicativă, capacitatea de memorare, capacitatea de punere în practică a 
cunoștințelor achiziționate; 

- abilitățile- exemplu: abilitățile intelectuale, emoționale, sociale 
- aptitudinile- exemplu: aptitudinile cognitive, artistice,motorii, intelectuale, aptitudinea de a gândi 

independent 
- atitudinile- exemplu: atitudinea față de învățare, față de muncă, față de activitate 
La începutul anului şcolar am planificat o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea iniţială a 

copiilor din clasã, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, 
gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării.  

Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare pentru copiii de 6 ani, selectarea probelor de 
evaluare sau conceperea lor a fost făcută cu multă responsabilitate, consultând bibliografia de specialitate 
şi Curriculum - ul pentru învăţământul primar (6 ani), ţinându-se seama de comportamentele specifice 
fiecărui domeniu de dezvoltare. 

Au fost vizate disciplinele: 
Comunicare în limba română,  
Matematică și explorarea mediului 
 
Bibliografie: 
Bocoş, M., Jucan, D. (2010). Fundamentele pedagogiei teoria şi metodologia curriculum-ului repere 

şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Editura Paralela 45 
Bonchis, E. Secu, M. (2004). Psihologia vârstelor. Oradea : Editura Universităţii din Oradea 



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

ÎNV. RĂŞCHITOR CONSTANŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “COSTACHE NEGRI”, JUD. BACĂU 

 
 Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre starea, 

funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem (elev, profesor, unitate şcolară, condiţii, sistem 
de învăţământ), activitate a cărei specificitate este conferită de : 

a) orientarea spre scop; 
 b) atitudine metodologică;  
c) existenţa unor criterii;  
) secvenţa de interpretare;  
e) înregistrare şi comunicare; 
 f) efect retroactiv (Lisievici, 1992 ). 
Metoda de evaluare orală 
 Este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe grupe de elevi. Principalul 

avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, în cadrul căruia profesorul îşi 
poate da seama nu doar „ce ştie” elevul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă, cum face faţă unor situaţii 
problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instruirii.  

 Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze răspunsul la o anumită 
întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări suplimentare atunci când se află în 
impas. Metoda are însă şi unele dezavantaje: ea este mare consumatoare de timp, timp care, adesea, le 
lipseşte profesorilor ale căror discipline sunt prevăzute în planul de învăţământ cu un număr mic de ore, 
deci care au mai mulţi elevi cărora trebuie – potrivit reglementărilor în vigoare – să le atribuie cel puţin trei 
note „în oral” pentru a li se încheia media semestrială. 

 Un alt dezavantaj este şi acela referitor la dificultatea de a selecţiona, pentru toţi elevii examinaţi, 
întrebări cu acelaşi grad de dificultate. Pentru a elimina aceste dezavantaje se pot stabili anumite restricţii 
cu privire la durata acestor examinări orale, în funcţie de vârstă; întrebările vor fi stabilite din vreme pentru 
a fi cât mai uniforme, ca grad de dificultate, pentru întregul grup de elevi supus verificării, formularea lor 
făcându-se clar şi precis, fără ambiguităţi.Ca să-i fie mai uşor, profesorul poate avea în faţă, pe durata 
examinării, o fişă de evaluare orală. 

Metoda de evaluare practică 
 Le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat elevii anumite deprinderi 

practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”). Şi această metodă se realizează printr-o mare varietate 
de forme, în funcţie de specificul obiectului de studiu de la probele susţinute de elevi la educaţia fizică, 
unde există baremuri precise, la lucrările din laboratoare şi ateliere unde elevii pot face dovada capacităţii 
de a utiliza cunoştinţe asimilate prin diverse tehnici de lucru: montări şi demontări, executări de piese sau 
lucrări, efectuarea unor experienţe etc. 

 Şi, la această categorie de probe, evaluatorii trebuie să stabilească unele criterii, norme şi/sau cerinţe 
pedagogice, pentru că, de fapt, evaluarea din învăţământ, prin oricare dintre metode s-ar realiza are, prin 
excelenţă, o valoare, o semnificaţie pedagogică. Aceste cerinţe nu trebuie să difere de cele formulate pe 
parcursul instruirii, în schimb, ele trebuie să fie cunoscute şi de elevi, împreună cu baremurile (standardele) 
de notare. 

 Metoda de evaluare scrisă 
 Este utilizată sub diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată 

acasă, portofoliu, proiect etc. 
 Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor (ca întindere şi ca dificultate îndeosebi) 

pentru elevii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea de a examina un număr mai mare de elevi în aceeaşi unitate 
de timp. Ea îi avantajează pe elevii emotivi şi-i pune la adăpost pe profesorii tentaţi să evalueze preferenţial 
prin metoda orală. Ca şi metoda de evaluare orală şi cea scrisă are unele dezavantaje sau limite: la teste, de 
exemplu, elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă; la extemporale şi teze se poate copia. 



 

 

 Indiferent de forma utilizată, în cazul probelor scrise este dificil de apreciat anumite răspunsuri, când 
acestea sunt formulate ambiguu, deoarece profesorul care corectează lucrarea nu-i poate cere lămuriri 
autorului. 

 În general, metoda de evaluare scrisă nu oferă aceleaşi posibilităţi de investigare a pregătirii elevilor 
(cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, capacităţi, competenţe etc.) ca evaluarea orală. În realitate, combinarea 
celor două metode amplifică avantajele şi diminuează dezavantajele, aşa încât e preferabilă folosirea unui 
sistem de metode pentru a realiza o evaluare cât mai apropiată de adevăr. 

 Ca şi în cazul evaluării orale, pentru evaluarea scrisă, este necesar să se stabilească unele criterii de 
apreciere. La cerinţele de conţinut, ar trebui să se ţină cont de volumul şi corectitudinea cunoştinţelor, de 
rigoarea demonstraţiilor (acolo unde este cazul). Important este întotdeauna să nu se omită cunoştinţele 
esenţiale din materia supusă verificării (examinării). 

Prezentarea conţinutului să se facă sistematic şi concis, într-un limbaj inteligibil (riguros din punct de 
vedere ştiinţific şi corect din punct de vedere gramatical). 

Forma lucrării presupune şi o anumită organizare a conţinutului (în funcţie de specificul acestuia), 
unele sublinieri, realizarea unor scheme, tabele şi grafice, pentru a pune în valoare unele idei principalele 
şi a-i permite corectorului să urmărească, mai uşor, aceste idei. Când se recurge la citate, este necesar să se 
indice şi sursa. 
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PORTOFOLIUL - METODA DE EVALUARE 
 

PROF.ÎNV. PRIMAR RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE 

 
 Portofoliul este cea mai vastă metodă, ce are ca autor principal elevul, implicat direct în realizarea 

acestuia. Portofoliul se prezintă așadar ca o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o 
secvență mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu 
de rezultate. 

 Portofoliul reprezintă o colecție a produselor rezultate din activitatea elevului, selectate în principal 
de el însuși, organizate și structurate pentru a-i servi scopului propus, completând astfel imaginea 
progresului acestuia în intervalul de timp stabilit, raportându-se la criteriile formulate în momentul 
proiectării. 

 Portofoliul poate fi încadrat ca proces într-o evaluare sumativă (evaluare care se efectuează la 
intervale mai lungi de timp), la finele unor secvențe temporale sau tematice, și intervine după parcurgerea 
de către elevi a acestor secvențe, oferind informații despre o suită de acțiuni ce au avut loc. Sunt furnizate 
astfel informații în ceea ce privește evoluția și progresele înregistrate în timp, inclusiv despre preocupările 
sale care nu ar fi cuprinse de alte metode de evaluare. Procesul este astfel mai important decât produsul 
învățării. Portofoliul poate prelua astfel o parte din sarcinile evaluării continue, putând să elimine tensiunile 
induse de metodele tradiționale de verificare, ori poate fi chiar parte integrantă a unei examinări 

 Portofoliul este un produs complex, neavând o alcătuire standard. În funcție de scopul acestuia, poate 
cuprinde fișe de informare și documentare independentă, referate, eseuri, pliante, prospecte, desene, și 
altele, pe care elevul le adaugă dacă consideră necesar, pentru a sublinia atitudinea și interesul lui pentru 
domeniul abordat. 

 Ca metodă de evaluare, portofoliul este folosit încă din clasele primare, însă la acest nivel este mai 
mult un instrument de motivare și deschidere a apetitului de colectare a unor elemente relevante pentru 
cunoașterea și amplificarea experienței elevului Această metodă de evaluare, aplicată corect și transparent, 
transformă copilul într-un aliat responsabil al propriei formări. Este pusă în funcțiune capacitatea de analiză 
și discriminare, spiritul critic și reflexiv, puterea de a argumenta alegerile, și se crează astfel un mediu în 
care predomină încrederea între profesor și elev, cu un grad crescut de implicare și responsabilitate, empatie 
și înțelegere. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. I. T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2007, pp. 

188-189. 
2. C. Cucoș, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Editura Polirom, 2008, pp. 138-140 ,pp151 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 
PROFESOR: LILIANA RĂȘINEANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂRȚIȘOR” DIN SECTORUL 4, BUCUREȘTI 
 
În condițiile societății actuale, este absolut necesar ca profesorul de limba și literatura română să 

reușească să îi transmită elevului o parte din tainele textului literar, îndepărtânu-l astfel, măcar și pentru 
puțin timp, de nonartistic, de „telenovelele amoroase sau fotbalistice”, de ,,dulcea conversație cu Gigi 
Becali care va cuceri Europa” (Cornel Ungureanu), de jocurile pe calculator sau de rețelele de socializare. 

În ciuda vicisitudinilor istorice, literatura își găsește de fiecare dată modalitatea potrivită de a capta 
atenția unui cititor temerar, gata de a accepta provocările unei opere de ficțiune. Așa-zisele „mijloace de 
seducție”, după cum le numește reputatul academician Eugen Simion, pot fi multiple: de la o discuție 
ancorată în realitate, care să determine dezbaterea pe un anumit subiect, la o lectură pe fragmente 
semnificative, care să îndemne la operații ale gândirii, precum analiza și comparația, de la o lectură lentă 
care pătrunde adânc în conștiința cititorului, la o lectură vie, incitantă.  

În cadrul orelor de limba și literatura română, la începutul unui an școlar, este absolut necesară 
evaluarea predictivă, care are drept scop diagnosticarea achizițiilor anterioare și identificarea eventualelor 
lacune la nivelul cunoștințelor de gramatică și de literatură. Pentru profesor, este foarte important să 
cunoască nivelul de cunoștințe și capacitățile elevilor săi, punctul de plecare, pentru ca, în funcție de acestea 
să își poată proiecta demersul didactic. De aceea, cred că este potrivit și corect ca profesorul să realizeze 
planificarea anuală a materiei în urma testării inițiale, pentru a putea analiza, în acest fel, posibilitățile de 
acțiune ameliorativă. Acest fapt este valabil mai ales în cazul claselor noi. 

Instruirea elevilor pe parcursul anului școlar trebuie să fie o consecință a cunoștințelor și a 
deprinderilor inițiale, pentru a se putea realiza un progres real. Astfel, evaluarea predictivă constituie o 
componentă esențială a activității școlare mai ales la clasa a V-a, unde profesorul urmărește să realizeze o 
punte între cunoștințele anterioare, ritmul de învățare al elevilor din clasele primare și noile conținuturi, 
care impun un ritm puțin mai accelerat, importantă fiind și trecerea la un alt sistem de notare. 

Orele de lectură sunt extrem de importante, în aceeași măsură și evaluarea lecturii. Din punctul meu 
de vedere, testarea inițială trebuie să conțină și itemi în legătură cu lectura, mai clar, cu operele citite de 
elevi. Rezultatele acestei testări ar putea conduce la o modificare a strategiilor didactice sau a stilului de 
predare.  

Principalele metode alternative de evaluare predictivă a noțiunilor de teorie literară și a lecturii sunt: 
portofoliul, care permite aprecierea și evaluarea în detaliu, încurajând creativitatea elevului, jurnalul 
reflexiv, pentru noțiunile de teorie literară, hărțile conceptuale, care facilitează evaluarea performanțelor. 
Aceste strategii didactice determină un cadru flexibil și agreabil, în care să se poată pune în valoare întregul 
potențial al elevilor, profesorul devenind astfel un moderator care îi inițiază pe aceștia în tainele literaturii, 
care le propune pactul cu lectura. 

Diversitatea strategiilor didactice alternative și a situațiilor de învățare potrivite reprezintă mai mult 
decât o simplă opțiune în teorie, înseamnă noul mod de a percepe procesul instructiv-educativ, care își 
găsește aplicativitatea la nivelul oricărei grupe de vârstă și a oricărei clase de elevi. 
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Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, în sistemul 
de învăţământ. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne 
informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare dar în acelaşi timp asupra 
corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele 
şcolare. 

În cadrul învățământului preșcolar se utilizează metode de evaluare și verificare adaptate specificului 
acestui nivel de învățământ. 

Metoda observației constă în surprinderea și consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. Rezultatele observației se materializează în aprecieri deschise, directe cu valoare 
evaluativă sau în consemnări în scris ale unor date din a căror sinteză se poate realiza un tablou complex al 
evoluției și dezvoltării copilului. 

Faptele înscrise în fișă se datează pentru a se pune mai ușor în evidență aspectele evolutive sau, 
dimpotrivă, involuții, stagnări, regrese care prin acumulare atrag atenția asupra urgenței de a se interveni 
ameliorator și optimizator. 

Metoda consemnării grafice a progreselor copilului este, prin specificul ei, o metoda comparativă. 
Ea urmează să pună în evidență anumite manifestări prin valorile lor de start și prin valorile înregistrate 
într-o fază ulterioară angajării într-o activitate oarecare. 

Pentru sarcinile care presupun achiziționarea unor cunoștințe în forma unor comportamente 
observabile se pot alcătui grafice în cadrul cărora să se marcheze gradul de reușită prin utilizarea 
următoarelor gradații: “A” - atins, “D” – în dezvoltare, “NS” - necesită sprijin. 

Determinarea corectă a nivelului de atingere se poate realiza prin apelul la exemplele de 
comportamente oferite în programa preșcolară, care sunt concepute pentru a permite împlinirea obiectivelor 
de referință cu care sunt în relație. 

Observarea sistematică a activității și comportamentului copiilor oferă cadrului didactic 
posibilitatea de a culege informații relevante asupra performanțelor copiilor din perspectiva capacității lor 
de acțiune și relaționare, a componentelor și abilităților de care dispun aceștia. 

Ea reprezintă o modalitate eficientă de a urmări evoluția și progresul copiilor în contextual 
activităților preșcolare. Pot fi obținute informații cu privire la: nivelul de pregătire, direcția de evoluție a 
copiilor, interesele manifestate către anumite domenii, aptitudinile de care dă dovadă copilul, atitudinile 
acestuia față de procesul instructiv educativ, entuziasmul și participarea la activitățile la grupă. 

Observarea sistematică a activității și comportamentului copiilor este metoda pe care o aplic cel mai 
des la grupă. Prin această metodă pot observa în mod sistematic abilitățile intelectuale (exprimarea orală, 
operațiunile gândirii, capacitatea de deducție) și abilitățile sociale (capacitatea de a colabora cu ceilalți, 
cultivarea relațiilor pozitive în grup, participarea la negocierea și adoptarea soluțiilor, interesul pentru a 
menține un climat stimulativ și plăcut, capacitatea de a lua decizii, toleranță și acceptarea punctelor de 
vedere diferite de cel personal, capacitatea de a asculta cu atenție, rezolvarea nonviolentă a conflictelor, 
asumarea responsabilităților). 

 
Bibliografie:  
Cristea, G. – Pedagogie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2002 
Gavra, R. - “Totul... pentru copil” (Ghid pentru educatoare și directori), Editura Diana, 2008. 
Radu, Ion T. - Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti : Editura Didactica si Pedagogica , 2000. 
 

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/authority/147900;jsessionid=F7B3E6F1537EC0329374BBA71F453938


 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
IULIANA RAŢIU 

GRĂDINIŢA DISNEY SIBIU 
 
Evaluarea, alături de predare şi învăţare, reprezintă o componenta esenţială a procesului de 

învăţământ deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între evaluare 

şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre 
rezultatele scolare ale elevilor şi obiectivele operationale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune 
formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 
modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

 - evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

 - evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
 - evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de 

preşcolari,reflectând performanţele.  
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. Metodele şi tehnicile de evaluare 
sunt următoarele:  

 - metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului; 

 - metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 
copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

 - metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

 - metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi 
utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de 
valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 



 

 

 Testele standardalizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor criterii 
de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie de 
conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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Evaluarea didactică este un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, 

comportamente, performanţe, prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de 
,,etalon”. În funcţie de aplicabilitate, la nivelul activităţii instructive-educative, evaluarea este concepută 
sub forma următoarelor ipostaze: evaluarea randamentului şcolar al elevilor, evaluarea activităţii didactice 
a profesorilor, evaluarea programelor educaţionale, evaluarea instituţilor de învăţământ şi evaluarea 
sistemului de învăţământ. 

Dintre cele trei componente ale spiralei educaţiei, predare-învăţare-evaluare, cea din urmă este 
considerate ,, un subiect sensibil în orice sistem de învăţământ” deoarece efectele acţiunilor evaluative se 
fac simţite nu numai în interiorul sistemului educaţional, ci şi in afara lui, respective în plan cultural, social 
şi chial politic. 

Pe de alta parte, între instruire-învaţare-evaluare există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, fiecare 
dintre ele realizându-se prin raportare la celelalte. Nu este correct să evaluăm ce nu s-a predate, respective 
învăţat, dar nici nu are sens să se predea, respective învăţa, ceea ce nu se evaluează. 

Încercând o definire a evaluării în sensul ei larg, se poate spune că evaluarea este o activitate care are 
în vedere toate acele procese şi produse ce reflectă atât natura cât si nivelul performanţelor atinse de elevi 
în învăţare; evidenţiază gradul de concordanţă a rezultatelor învăţării cu obiectivele educaţionale propuse; 
oferă informaţiile necesare adoptării deciziilor educaţionale optime. 

Evaluarea îşi dovedeşte necesitatea din cel puţin trei perspective: a cadrului didactic responsabil de 
formarea elevilor, a elevului şi a societăţii ca beneficiară a “produselor” sistemului educaţional. 

Din perspective profesorului, evaluarea se impune ca o necesitate deoarece prin intermediul ei cadrul 
didactic obţine informaţii privind calitatea prestaţiei sale didactice şi are posibilitatea de a adopta măsuri 
care să eficientizeze stilul de învăţământ pe care-l promovează. 

Din perspective elevului, evaluarea exercită un impact considerabil în mai multe planuri. Astfel, ea 
orientează şi dirijează activitatea de învăţare a acestuia ajutându-l să-şi formeze un stil de învăţare; oferă 
posibilitatea cunoaşterii gradului de îneplinire a sarcinilor şcolare contribuind la formarea unei imagini de 
sine cât mai corecte; determină efecte pozitive în planul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor prin repetarea, sistematizarea pe care le prilejuieşte; produce efecte în planul relaţionării 
elevului cu ceilalţi membrii ai grupului şcolar din care face parte; influenţează dezvoltarea psihică a elevilor 
în multiple planuri ale personalităţii lor. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii 
pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor 
procesului didactic şi un mijloc de fixare, delimitare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor 
educaţionale. 

ALAIN KERLAND considera ca evaluarea se face pornind de la urmatoarele întrebări cheie: 
 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)? 
 În raport cu ce (care este sistemul de referinţă, care sunt criteriile evaluării)? 
 Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
 Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluţii)? 
 Cu ajutorul căror instrumente şi prin ce proceduri se face evaluarea? 
Răspunzând la aceste întrebari cadrul didactic desfaşoară o activitate de proiectare ca în cazul 

activităţii de predare-învăţare. În vederea realizării unei proiectări eficiente a evaluării este bine să se aibă 
în vedere câteva mutaţii de accent, având drept consecintă redimensionarea şi regândirea strategiilor 
evaluative, potrivit unor noi exigenţe: 

 Extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor – obiectivul tradiţional 
– la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci 
şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de învăţare, a evaluării; 



 

 

 Luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, 
personalitatea elevilor, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori; 

 Diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii 
didactice concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză); 

 Necesitatea întăririi şi sancţionării cât mai operative a rezultatelor evaluării; scurtarea feedback-
ului, a drumului de la diagnosticare la ameliorare, inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării 
dispoziţiilor psihice ale elevilor; 

 Centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative; 
 Transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare, 

interevaluare şi evaluare continuă. 
 Din cele enumerate mai sus se poate desprinde cu uşurinţă concluzia că evaluarea joacă în procesul 

de învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ, că nu se poate realiza instruire şi educare fără 
evaluare, fără autoevaluare. Prin noile metode de evaluare (referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, 
observarea sistematică a comportamentului şi activităţii elevului, autoevaluarea) se urmăreşte diversificarea 
controlului activităţii şcolare având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai 
multe domenii. Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze 
progresul şi nu incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare. Finalitatea evaluării trebuie să ofere o 
oglindă a nivelului de pregătire a elevului de-a lungul unei perioade de şcolaritate. 
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Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală, pe grupe). 
 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 



 

 

direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ,,este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – START SPRE PERFORMANȚĂ 
 

PROF. GEORGIANA DUMITRIȚA REDNIC, 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MARMAȚIA”, 

SIGHETUL MARMAȚIEI 
 
Evaluarea inițială are, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, caracter de diagnoză în 

stabilirea nivelului pedagogic, respectiv al celui instructiv-educativ. Această etapă în evaluare echivalează 
cu procesul anamnezei, în scopul optimizării activității școlare. 

Acest tip de evaluare, efectuat la debutul unui ciclu de învățământ, este un punct important de plecare 
în demersul didactic. Realizată atât pe baza recapitulărilor organizate, cât și fără acest demers anterior, ea 
ne furnizează informații referitoare atât la instrucție, cât și la educație, cele două componente ale sistemului 
școlar. Dintre datele obținute sunt relevante cele ce fac referire la cunoștințele dobândite, la aplicabilitatea 
lor, cele referitoare la dorințele, la așteptările elevilor, precum și cele care trimit la motivația și atitudinea 
pe care le au despre școală și despre viață, în general; se mai pot constata, încă de la început, aspecte despre 
autoevaluare, despre gradul de sociabilitate ș.a.  

Cunoscând și conștientizând aspecte din experiența școlară anterioară a educabililor, se pot identifica 
eventualele lacune cognitive, precum și blocaje emoționale, de pildă, cu scopul de a se găsi cele mai 
potrivite soluții pentru a le îndrepta, pentru a le înlătura, într-un cuvânt, pentru realizarea performanței 
școlare. Greșelile făcute sunt pasibile de conștientizare și de îndreptare. Analiza evaluării inițiale poate 
conține date, cum ar fi: statistici, previziuni și, evident, situația școlară din momentul evaluării. 

Dintre instrumentele acestei evaluări, menționez următoarele: chestionare de lectură, de exemplu, cel 
al identificării stilurilor de învățare, al intereselor, al nivelului emoțional, încât se poate încerca găsirea unor 
soluții viabile pentru tineri.  

În urma analizei evaluării, se poate adapta programa educațională, planificarea, schema orară, chiar 
orarul zilnic al cursurilor, se pot identifica metode și a procedee favorabile învățării. La disciplina Limba 
și literatura română, se pot efectua, pe lângă probele tradiționale, dominate de limbajul scris, cum ar fi testul 
sau chestionarul, dar și probe moderne, care vizează interrelaționarea, cum ar fi: minicerc de lectură, 
exercițiu de cunoaștere, realizarea de planșe – hărți ale unor cărți citite.  

Metodele și procedeele de evaluare se pot aplica atât la întregul colectiv al clasei, cât și la nivel 
individual, în scopul instruirii diferențiate, conducând spre realizări profesionale și personale.  

 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. RÎPEANU ARṢALUIS LUIZA, 
LIC. TEHN. “LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

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

În cadrul sistemului. de învăṭământ evaluarea are următoarele funcṭii: 
Funcṭia de constatare si diagnosticare a performanṭelor obṭinute de elevi, explicate prin factorii ṣi 

condiṭiile care au dus la succesul sau insuccesul scolar (factori psihologici, de natură pedagogică, socială, 
factori stresanṭi). 

Dupa modul de integrare a verificării ṣi evaluării în procesul de învăṭământ: 
Evaluarea initială – probe iniṭiale de evaluare, orale sau practice sunt elemente pe baza cărora se 

alcătuieṣte programul de instruire de către profesor (se stabileṣte nivelul de pregătire al elevului la începutul 
unei perioade sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum ṣi condiṭiile în care acesta se 
poate integra în programul de instruire). 

Evaluarea iniţială (predictivă)  
 - se efectuează la începutul unui program de instruire.  
 - permite să se prevadă şansele de succes ale programului.  
 - profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor – poate apoi alege modul 

cel mai adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată.  
 - poate fi desfăşurată nu numai la începutul anului, ci şi la mijlocul sau sfârşitul lui, atât înaintea unei 

teme, cât şi în orice moment al ei; 
 - utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 

recuperare sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea învăţării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou proces. 

 - identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 
scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 

 - “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 
favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

 - este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 - are funcţie diagnostică ṣi funcţie prognostică; 
Modalităṭi de realizare: 
• harta conceptuală; 
• investigaţia; 
• chestionarul; 
• testele 
Avantajele evaluării iniţiale: 
 -  oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

 -  pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

Dezavantajele evaluării iniţiale: 
 -  nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
 -  nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 



 

 

Din punct de vedere al notării, evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale 
ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 

Faptul, că frecventarea cotidiană a şcolii de către elevi nu este obligatorie, iar exigenţele cadrelor 
didactice sunt mai mici decât în alte ţări, se reflectă în scăderea nivelului rezultatelor la examene, mai ales 
ale celor ilustrând capacităţile de gândire ale elevilor. 

„Malnutriţia intelectuală”, cauzată şi de conţinutul programelor şcolare, este ilustrată în special de 
rezultatele şcolare nesatisfăcătoare obţinute la disciplinele fundamentale. De exemplu, este de-a dreptul 
alarmant gradul de însuşire de către elevi a limbii naţionale (atât în privinţa modului de exprimare, cât şi a 
capacităţii de înţelegere). 

În continuare sunt abordate patru aspecte ale noţiunii de reuşită şcolară, implicit ale sistemului de 
evaluare: 

• În prezent, această reuşită depinde, în primul rând, de aptitudinile elevului de a se exprima operativ 
în scris, care, la rândul ei, este în funcţie de capacitatea fiecăruia de memorizare a datelor. Examenul 
privilegiază, deci, această capacitate, punând accentul mai mult pe cunoştinţe decât pe deprinderi, mai 
curând pe memorizare decât pe priceperea de a sesiza esenţa unei probleme, în sfârşit, mai mult pe 
exprimarea scrisă decât pe alte forme de comunicare. 

• Un alt aspect al reuşitei şcolare care trebuie avut în vedere şi care este mai dificil de evaluat, fiind 
deci mai slab înregistrat la examene, îl constituie capacitatea elevului de a utiliza cunoştinţele, de preferat 
aceleia de a le însuşi, aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă pe plan practic decât pe plan teoretic. 

• O a treia problemă este aceea a aptitudinilor personale şi sociale: predispoziţia elevului de a 
comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul colectivului şi al său), spiritul de iniţiativă, 
încrederea în sine, capacitatea de a lucra singur, fără supraveghere. Practic, asemenea calităţi nu intră în 
preocupările comisiilor de examen. 

• Un al patrulea aspect priveşte motivaţia elevului şi autoangajarea, puterea de a accepta eşecul fără 
a-i dramatiza urmările, perseverenţa, convingerea că trebuie să înveţe fără a se lăsa descurajat de 
dificultăţile întâmpinate. Multor elevi intraţi în şcoală fără motivaţie, profesorii au reuşit să le cultive 
interesul pentru învăţătură, ca o precondiţie a reuşitei şcolare. În cazurile în care şcoala n-a acordat cuvenita 
importanţă acestui aspect, celelalte trei au fost, în mod automat, neglijate. 

Având în vedere că tinerii care sosesc pe piaţa muncii trebuie ca, pe lângă un nivel corespunzător de 
instruire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce priveşte comunicarea, creativitatea, autonomia şi luarea 
deciziilor, autorii propun, printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul examenelor, în 
contextul unei reforme mai ample a învăţământului. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

RÎȘTEI LOREDANA MIHAELA , 
ȘC.GIMN.,,AVRAM IANCU,, G.P.P NR.1, ABRUD, ALBA 

 
Ultimele decenii au înregistrat preocupări de amploare fără precedent pentru sporirea eficienţei 

învăţământului, pentru valorificarea mai bună a potenţialului educativ al copilului. 
Procesului de învăţământ i se asigură prin planificare , o perspectivă socială, economică, politică 

amplă, în timp şi în spaţiu , obiective care se precizează în trepte , pe măsură ce programarea se apropie de 
condiţiile concrete în care va fi realizat. 

În amplul proces de raţionalizare a învăţării , evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Inserările acesteia privesc lărgirea funcţiilor sale diversificarea formelor importanţa ei în 
funcţionarea procesului de învăţământ, reşterea coerenţei manifestărilor sale. Însă respinse evaluarea 
tradiţională, înţeleasă ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerinţele externe, intr-un proces de 
învăţare cu obiective insuficient precizate şi justificate şi insuficient de flexibile în desfăşurarea sa precum 
şi atribuirea de indiferenţă a educatoarei la particularităţile copilului, condiţiile de desfăşurare a procesului 
de învăţare , validitatea probei şi condiţiile de evaluare. 

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 
obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare , cât 
şi al celei de instruire , furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 

Aprecierea rezultatelor , în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important 
al evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului 
, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor 
învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire 
pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă , actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor , competenţa scopurilor definite , 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ , dacă va fi integrată în acest proces 
şi nu se va constitui printr-o activitate anterioară lui. Trebuie integrată în actele de predare - învăţare 
conducând la ameliorarea lor continuă , deci la îmbunătăţirea lor continuă deci la îmbunătăţirea 
performanţelor cu condiţia însă să se respecte anumite cerinţe psihopedagogice: 

• Compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu şi cu cele 
operaţionale ale fiecărei activităţi. Nu este permis să predai una şi să ceri la evaluare alta. 

• Formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
esenţiale din materia predată. Evaluarea nu este relevantă când constată că un copil ştie bine sau foarte bine 
doar 1-2 subiecte din materialul supus evaluării. 

• Evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe 
mai bine.Ca să îndeplinească această cerinţă , evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină 
comună firească şi nu ca o sancţiune , ca o sperietoare.  

În conformitate cu anumite criterii psihopedagogice , sociologice şi docimologie care vizează efectele 
evaluării în plan individual şi social , funcţii ale evaluării sunt : 



 

 

 Funcţia diagnostică-stabileşte nivelul , punctele tari şi slabe ale copiilor examinaţi. Se stabileşte 
unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate , încercând să depisteze factorii care 
influenţează în sens pozitiv sau negativ.  

 - se realizează prin teste diagnostice : - de cunoştinţe  
 - de randament 
 - psihologice 
 * Funcţia prognostică – stabileşte zonele performanţei viitoare a copiilor, sunt preconizate 

rezultatele.  
- se realizează prin : - teste de aptitudini 
 - teste de capacitate 
 - teste de abilităţi 
 * Funcţia de selecţie – realizează clarificarea copiilor într-o stare de concurs sau de examen. În urma 

acesteia se ierarhizează preşcolarii şi grupele de preşcolari în cadrul grupelor. 
 - se realizează prin teste standardizate de tip normativ. 
 * Funcţia motivaţională – stimulează autocunoaşterea , autoaprecierea, autoevaluarea în raport cu 

obiectivele formării educaţionale. Aceasta conştientizează , motivează şi stimulează interesul pentru 
pregătire, pentru perfecţionare şi pentru obţinerea unor performanţe cât mai înalte 

 - se realizează – sub formă de feed-back oral 
 - sub formă de raport scris – de unde rezultă o  
 funcţie socială a evaluării – informează familia asupra rezul- 
 tatelor obţinute de preşcolari. 
 După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 

potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt : 

 * Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii . Constituie o 
premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia. 

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei 
planuri : 

- modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; 
- continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii; 
- măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii; 
 Evaluarea continuă – (formativă sau de progres) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din 

cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme:  
- a observării continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reacţiilor pe acre ei le au la 

solicitări diverse, a semnalării progreselor pe care le obţin prim trecerea de la o sarcină la alta; 
- a recompensării succeselor pe care copii le obţin în învăţare prin formule de genul: „bravo!”, 

„foarte bine!”  
- a atitudinilor de sprijin , de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţii de învăţare 

prin formulele: „se poate şi mai bine!”, „mai încearcă o dată!” 
 Trebuie să se reţină faptul că, din moment ce obiectivele îi vizează pe toţi copiii, sarcina didactică 

din proba sau fişa de evaluare este aceeaşi pentru toţi copiii, pentru că diferenţierea şi individualizarea sunt 
strategii ale învăţării şi nu ale evaluării. 

 Evaluarea sumativă –intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe 
o durată mai marte de timp sau la sfârşit de semestru –când sunt revizuite cunoştinţele, 
deprinderile,abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor 
comportamente achiziţionate.  

 La această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului pregătitor, când se verifică parametrii 
generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul 
este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 



 

 

 Evaluarea sumativă reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 
De aceea , această evaluare nu oferă informaţii complete despre gradul de însuşire a cunoştinţelor , de 
formare a deprinderilor la toţi copiii , deoarece acest tip de evaluare nu însoţeşte demersul didactic secvenţă 
cu secvenţă , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs , ori de câte ori ar fi necesar. 

 În funcţie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă vor fi : observaţia , conversaţia , studiul produselor activităţii , analiza procesului 
de integrare socială , testul , ancheta. 

 * Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. 

 Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise ,directe, cu valoare evaluativă iar apoi 
pot fi consemnate intr-un protocol de observaţie – o fişe personală a copilului . Notările în fişă vor fi datate 
, pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii , stagnări , regrese , 
care prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se intervenii ameliorativ şi optimizator. 

 * Metoda consemnării grafice a preferinţelor – permite prelevarea şi interpretarea datelor obţinute 
despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes , a preferinţelor copilului , dar şi a domeniilor în 
aport cu care el întâmpină dificultăţi. 

 * Metoda portofoliului – constă în selectarea , îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor 
( desene , picturi , colaje ) pentru ca mai târziu , pe baza probelor materiale , să se poată face o evaluare de 
tip cumulativ , care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

 * Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor care vizează modificările 
produse prin învăţare , în principal în domeniul cognitiv, deci cunoştinţe acumulate, capacităţi intelectuale 
formate. 

 Ceea ce este esenţial la aceste probe, este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a 
performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. 

 Ele au câteva caracteristici: 
- sunt formate dintr-un grupaj de întrebări,sarcini (itemi) care acoperă o parte a programei, 
în structura lor vor fi evitate formulările generale 
sunt mijloace care se utilizează pentru verificări periodice 
- asigură condiţii asemănătoare de verificare pentru toţi copiii 
- presupune un barem de verificare.  
 Modul în care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitorie pentru 

seriozitatea, angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi. 
 În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
• respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 
• găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea 

personalităţii copilului preşcolar; 
• să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 
 
 „ Orice cunoştinţă oricât de abstractă ar fi, o putem utiliza la orice vârstă cu condiţia de a o traduce 

în limbajul gândirii copilului.” J.S . BRUNER 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA ISTORIE 
 

PROF. GEORGETA-ELENA RISTOIU, 
 COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN”,  

CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 
 
Metodele utilizate pentru realizarea evalurii predictive, inclusiv a examinărilor psihologice efectuate 

în scop de diagnoză sau prognoză, se aleg sau se elaborează atât în funcție de obiectivele concrete urmărite, 
cât și în raport cu particularițile persoanelor supuse unor asemenea acte. 

 În psihologie, ca de altfel în toate științele socio-umane, termenul diagnostic se folosește de regulă 
pentru a desemna un ansamblu de strategii, metode și operații menite să pună în evidență semnele 
(aspectele, indiciile) unui proces, ale unui fenomen sau ale unei structuri de personalitate, cu scopul de a le 
descrie, explica și gestiona în funție de anumite necesități prezente sau de viitor.  

Instrumentele de lucru mai frecvent utilizate în acest scop sunt testele de aptitudini, testele 
docimologice (de cunoștințe), chestionarele, analiza produselor activității etc., adică seturile de 
sarcini/itemi care satisfac, în mai mică sau mai mare măsură, anumite criterii, cum sunt cele de sensibilitate, 
fidelitate, validitate. 

Evaluarea inițială sau „răul necesar” este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în procesul 
de învățare. Ea se realizează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească nivelul de 
pregătire a elevilor în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care urmează. 

Obiectivele acestei evaluări privesc cunoașterea capacităților generale de învățare ale elevilor, a 
faptului că aceștia stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținuturilor programului care 
urmează. Ea se realizează în special prin probe scrise, probe care îndeplinesc o funcție predictivă, indicând 
condițiile prin care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. 

Evaluarea inițială este importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin 
prisma nivelului de cunoștințe deținute de aceștia sau abilități pe care le au ci și prin faptul că poți afla cum 
scriu, citesc sau gândesc. 

De aceea, tot timpul pun un accent deosebit pe evaluarea inițială la disciplina istorie. Această evaluare 
o fac printr-un test scris de nivel mediu în care folosesc atât itemi obiectivi cât și itemi subiectivi, pe 
parcursul a 50 de minute. Tot timpul, folosesc un text istoric cu întrebări ale căror răspunsuri pot fi găsite 
în text sau pe baza textului. 

Testul inițial aplicat elevilor clasei a IX-a mi-a arătat întotdeauna în ce proporție elevii pot: 
• defini termeni istorici, deci pot stăpâni limbajul; 
• lucra cu elemente de cronologie; 
• face distincție între arme și unelte și între ocupații; 
• citi și înțelege un text istoric; 
• realiza propoziții sau fraze cu conținut istoric; 
• scrie corect sau incorect  
Evaluarea în general,d eci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ CERCETARE – CONCEPT 
 

PROF. PENTRU ÎNV.PREȘCOLAR: ROBULEȚ GEORGICA 
GRĂDINIȚA CU P.P. 

”ȚARA COPILĂRIEI”,CĂLĂRAȘI 
 
Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 

obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare , cât 
şi al celei de instruire , furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 

Aprecierea rezultatelor , în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important 
al evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului 
, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte prin aceasta, să se 
realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În urma rezultatelor 
obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune şi 
programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. Buna cunoaştere psihologică a copilului e 
importantă în preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, 
iar educatoarea trebuie să-şi adapteze activitatea la particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluarea inițială are drept scop măsurarea şi aprecierea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, 
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare 
a schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor , competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. Evaluarea va 
sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ, dacă va fi integrată în acest proces şi nu se va constitui 
printr-o activitate anterioară lui. Trebuie integrată în actele de predare - învăţare conducând la ameliorarea 
lor continuă, deci la îmbunătăţirea lor continuă deci la îmbunătăţirea performanţelor cu condiţia însă să se 
respecte anumite cerinţe psihopedagogice. 

 FORMELE ŞI METODELE DE MĂSURARE ŞI APRECIERE A REZULTATELOR 
COPIILOR  
 La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoaşterea fiecărui copil. 
 METODELE UTILIZATE DE EDUCATOARE SUNT: 
• Observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, 

consemnarea în protocoale individuale sau fişe psihopedagogice 
• Dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psihofizice, a nivelului de 

observare a copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată a 
conduitei în situaţii variate. 

Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, 
interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. 

• Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

• Fișa de lucru este o probă care furnizează date cu privire la dezvoltarea cognitivă precum și 
capacitățile și atitudinile de invățare. 

•  Studiul produselor activităţiioferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, 
a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje,  

 picturi, modelaje; 
• Portofoliul, foarte des utilizat, în care se regăsește toată munca de pe întreg anul școlar a 

preșcolarului. Portofoliul cuprinde lucrări și fișe (ordonate pe domenii experiențiale și datate pentru ca la 
sfârșitului anului școlar să se poată vedea progresul copilului. Portofoliile se prezintă părinților în întălnirile 
periodice. 



 

 

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor pentru 
a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele psihopedagogice de acces în şcoala primară. 

Pentru acest scop se planifică o perioadă de circa două săptămâni de evaluare finală. 
Astfel, prin toate aceste forme de evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin 

treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziţii noi au dar şi ce lipsuri 
trebuie compensate. De asemenea părinţii preşcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri 
periodice, prin scrisori tematice prin intermediul copiilor care vor duce acasă desene, fişe, felicitări, tablouri 
confecţionate de ei, sporind astfel preocuparea acestora pentru munca educativă şi conţinutul informaţional 
vehiculat de educatori şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. RODICA POP 
LICEUL TEORETIC CAREI / SATU MARE 

 
Actul didactic este un proces laborios la realizarea căruia contribuie mai mulți factori care, metaforic 

vorbind, sunt fie ingrediente, fie doar condimente. Consider triada elev-profesor-părinte baza actului 
didactic care, alături de strategii didactice, metode și procedee de evaluare vor deveni ingredientele absolut 
necesare, în timp ce tactul pedagogic, personalitatea și inovația didactică a fiecărui dascăl sunt „sarea și 
piperul” fără de care actul didactic nu poate fi desăvârșit. 

Componentă a actului didactic, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială 
în cadrul acestuia. Aș putea spune că evaluarea este punctul final al întregului proces instructiv-educativ. 
Esenţa evaluării este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, ținînd 
cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în 
timp. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de 
instruire, ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. 
Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză 
şi de prognoză –, se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Privită astfel, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clasă, la început de ciclu 
de învăţământ sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind 
foarte important a se stabili dacă elevii sunt destul de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi 
favorabile pentru noii ani de studiu. Ea este utilă atât profesorului, căruia îi oferă posibilitatea de a vedea 
potențialul clasei de elevi, nivelul de cunoștințe al fiecăruia în parte, cât și elevului care își dă seama care 
sunt așteptările profesorului și care sunt lacunele sale. Pornind de la aceste informații, profesorul poate 
planifica demersul didactic pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, a unor 
programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate. Am în vedere prin urmare, cunoaşterea 
obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, de deprinderi 
și strategii cognitive de bază şi de competenţe care au fost dobândite în timp la un nivel adecvat în raport 
de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi psihologică. 

Evaluarea inițială nu are nicidecum rol de control, scopul ei este acela de a cunoaşte comportamentul 
cognitiv al elevului, de a înțelege dacă acesta are de o pregătirea necesară procesului educaţional (respectiv 
cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Ea este doar un instrument prin care profesorul își proiectează viitorul 
demers didactic care trebuie să se plieze cât mai bine pe nevoile clasei de elevi. Evaluarea iniţială nu îşi 
propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi nici să le ierarhizeze, de aceea performanțele se 
raportează la bareme de evaluare cât mai detaliate. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu 
cât elevii ințelegmai bine importanța evaluării inițiale tratează cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. 
De aceea aș considera necesară fixarea evaluării inițiale după o discuție cu elevii. Dacă elevii înțeleg 
evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie cu adevărat utilă, consider că trebuie respectate următoarele: 
calitatea instrumentului de evaluare, calitățile evaluatorului și evitarea greșelilor în evaluare. 

Calitățile unui instrument de evaluare sunt: validitatea (testul măsoară ceea ce este destinat să 
măsoare), fidelitatea (calitatea testului de a produce rezultate constante în cursul aplicării sale repetate), 
obiectivitatea (gradul de concordanță intre aprecierile făcute de evaluatori) și aplicabilitatea (calitatea 
testului de a fi administrat cu ușurință). 

Un evaluator bun este acela care crede în ceea ce evaluează, este responsabil pentru ceea ce evaluează 
şi reacţionează cu promptitudine, cu demnitate profesională ori de câte ori identifică o eroare sau atunci 



 

 

când constată o inadvertenţă sau o abatere de la principiile morale. El trebuie să păstreze confidenţialitatea 
actului evaluării și trebuie să respecte elevul și să nu uite că acesta este în primul rând om și are 
personalitatea sa. 

Greșelile în evaluare care trebuie evitate sunt: efectul halo, efectul pygmalion, efectul de contrast, 
efectul de ordine și evaluarea logică. 

Consider că evaluarea inițială este importantă în proiectarea unui demers didactic performant, iar 
reușita ei depinde de alegerea momentului potrivit, de respectarea rolului ei concret și de crearea unor 
instrumente de evaluare competitive. 
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METODE UTILIZATE ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ A COPIIILOR 
PREȘCOLARI 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ROFF NICOLETA MARIA, 

GRĂDINIȚA CU P.P. STEP BY STEP NR 12, ALBA IULIA 
 
La grădiniță, evaluarea dezvoltării copilului preșcolar se face în cea mai mare măsură de către 

educatoare. Scopul evaluării este măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
dobândite de preşcolari.  

Noul Curriculum pentru învățământul preșcolar prevede ca la începutul anului școlar să se desfășoare 
evaluarea inițială a copiilor din grupă. Evaluarea inițială, prin funcţia ei diagnostică şi prognostică, constă 
în cunoașterea potențialului de învățare al copiilor la intrarea în grădiniță sau în momentul integrării lor în 
diferite categorii de vârstă, a premiselor de la care pornim pentru a putea proiecta activitățile de învățare și 
pentru a putea anticipa rezultatele. 

Evaluarea este un proces didactic complex, care se realizează cu ajutorul unor metode adaptate 
strategiilor didactice specifice învățământului preșcolar, printre care: metoda observației, metoda 
consemnării grafice a preferințelor, metoda consemnării grafice a progreselor copiilor . 

Metoda observației constă în surprinderea și consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Rezultatele observației se materializează în aprecieri directe cu valoare evaluativă sau în 
consemnări în scris a unor date care ne oferă informații referitoare la tabloul complex al evoluției și 
dezvoltării copilului. Informațiile obținute prin intermediul observației sunt consemnate într-o fișă a 
copilului pentru a nu se pierde din memorie cu trecerea timpului, și sunt datate pentru a pune în evidență 
progresul, regresul sau stagnerea copiilor. 

Observația trebuie făcută în contexte naturale cât mai variate, copilul trebuie observat în mediile lui 
fireşti: în sala de grupă, în timpul jocului în aer liber, în timpul activităţilor extracurriculare, în timpul mesei, 
la sosirea şi la plecarea din grădiniţă. Copilul trebuie observat în condiţii cât mai variate în locuri diferite 
şi în momente diferite, deoarece putem interpreta mult mai ușor un comportament constant care apare în 
situaţii diferite. 

Informaţiile pe care trebuie să le obţinem despre copil prin observație se referă la: 
- modul cum acţionează cu obiectele (cum le mânuieşte, dacă le dă o altă utilitate și inventează 

moduri noi de a le folosi, dacă foloseşte o varietate de materiale sau le preferă doar unele); 
- modul cum interacţionează cu ceilalţi (cu educatoarea, cu colegii de grupă , cu personalul 

grădiniței); 
- modul de comunicare verbală/ noverbală, dacă are iniţiativă în comunicare, capacitate de 

autocontrol, capacitate de a-și exprima emoţiile precum şi de a le înţelege pe a celorlaţi; 
- relaţiile în cadrul grupului social (dacă se joacă cu copiii, ce roluri preferă, dacă iniţiază jocuri, cu 

ce copii preferă să se joace). 
Atunci când observăm copiii este important să avem un scop și să stabilim comportamentele care ne 

interesează. De asemenea este important să avem tot timpul la îndemână un carnețel și instrumente de scris 
pentru a nota cât mai exact faptele observate iar apoi să înregistrăm notițele în caietul de observații. 

O altă metodă de evaluare este metoda consemnării grafice a preferințelor prin evidențierea zonelor 
de interes, a preferinșelor copilului dar și a domeniilor la care el întâmpină dificultăți. Pentru aceasta trebuie 
să existe modele grafice simple pentru fiecare copil în care să se noteze activitățile la care el a participat 
active sau cele față de care manifestă dezinteres. 

Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor. Această metodă oferă posibilitatea de a urmării 
progresul copilului în dezvoltarea socială, fizică, emoțională și intelectuală și de a face o comparație între 
valorile inițiale și cele înregistrate la o data ulterioară. Instrumental care stă la baza educatoarei în aplicarea 
acestei metode este „Fișa pentru aprecierea prograsului individual al copilului”. 

Aceste metode îmbinate cu probele standardizate ne oferă informații utile în conceperea demersului 
didactic cu scopul de a oferi condiții optime pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR, ROGOJINARU-STAN D. FLOAREA 

G.P.N. GALICEA, JUD.VÂLCEA 
 
 ,,Evaluarea merită un loc important în învățământ,din care face parte integrată.Ea are întotdeauna un 

raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate al învățării.Dacă aș vrea să reduc toată 
psihopedagogia la un singur principiu ,eu spun; ceea ce influențeazămai mult învățarea sunt cunoștințele 
pe care le posedă la plecare.Asigurați-vă de ceea ce el știe și instuiți-l în consecință.’’( R.AUSUBEL,1981) 

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

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

 -stabilirea scopurilor pedagogice ,prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 -proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 -măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 -evaluarea rezultatelor. 
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt; 
EVALUAREA –INIȚIALĂ; 
 -CONTINUĂ; 
 -FINALĂ. 
 EVALUAREA INIȚIALĂ se realizează la începutul unui program de ,,instruire’’și stabilește nivelul 

de pregătire al preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv,constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare,deoarece,oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecărui copil . 

 Evaluarea inițială reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv-educativ din grădiniță 
fără de care cadrul didactic nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte ți ale grupei în ansamblu. 

 Am realizat evaluarea inițială la grupa pe care o conduc în acest an școlar 2019-2020,prin aplicarea 
de probe orale,scrise,practice,probe ce au fost aplicate atât în activități de grup cât și individuale și 
frontale.Pe lângă funcțiile de măsurare ,de diagnosticare și de prognozare,un rol important al evaluării 
inițiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare care urmărește în primul rând socializarea 
copiilor. 

 Conform Noului Curriculum pentru educație timpurie probele de evaluare inițială au fost aplicate pe 
parcursul primelor două săptămâni ale anului școlar,respectiv 09-20 septembrie 2019 și comportamentele 
urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă trebuie elaborate criterii și modalități de 
verificare,măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor,pornind de la obiectivele 
propuse.Datele obținute ajută la conturarea activității didactice în trei planuri; 

-stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut al programei; 
-organizarea unui program de recuperare,dacă este cazul; 
-adaptarea unor măsuride sprijinire a unor preșcolari. 
 EVALUAREA FORMATIVĂ își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate 

fapt ce permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor,identificarea lacunelor,după fiecare secvență 
de învățare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ. 

 EVALUAREA FINALĂ intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare,la sfârșitul 
semestrului,anului școlar,ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului 
și o estimare globală a rezultatelor pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț regrupând mai 
multe unități de studiu. 

 În învățământul preșcolar evaluarea performanțelor în învățare ale copilului se realizează în 
modalități specifice acestui nivel de educare și instruire. Învățământul preșcolar se folosește de cunoștințe 



 

 

pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preșcolar în mediul social și pentru a stimula dezvoltarea 
potențialului biopsihic de care dispune nativ copilul. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG ROMAN ADINA, 

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE, CLUJ – NAPOCA 
 
În învățământul special evaluarea are drept scop principal stabilirea statusului actual al copilului în 

diverse arii de dezvoltare. Vom căuta să aflăm CE, CUM și ÎN CE CONDIȚII este capabil un copil cu 
dizabilitate vizuală să își desfășoare activitatea cotidiană și cea școlară.  

Având un punct de plecare, obținut prin evaluarea inițială (predictivă), vom stabili apoi direcțiile de 
dezvoltare, precum și pașii pe care îi avem de urmat pentru a obține întotdeauna un randament maxim, în 
concordanță sau nu cu vârsta biologică. Factorul decisiv în ceea ce privește ”ținta” spre care aspirăm este, 
evident, particularitatea anatomo – patologică a analizatorului vizual și particularitățile de dezvoltare fizice 
și psihice ale copilului. Este foarte important de subliniat că accentul nu se pune pe interpretarea 
transversală a rezultatelor evaluării, prin compararea elevilor, ci pe urmărirea longitudinală, fiecare elev 
fiind urmărit în evoluție dinamică. Acest lucru se realizează prin evaluarea continuă (formativă, curentă, 
pe parcurs, de progres, dinamică), evidențiind unde se situează rezultatele parțiale față de cele proiectate. 
Evaluarea finală (cumulativă, sumativă, de bilanț, de încheiere) are un caracter retrospectiv, realizând un 
bilanț al achizițiilor dobândite, atât din punct de vedere cantitativ, cât, mai ales, calitativ. 

Evaluarea în cadrul activității de Educație perceptiv - vizuală este, de fapt, o evaluare funcțională a 
vederii, realizată în termeni de AICI și ACUM. Este realizată prin completarea unor fișe de observație a 
vederii slabe , prin urmărirea și consemnarea comportamentului vizual și motric și prin teste specifice.  

O fișă de evaluare vizuală cuprinde, pe lângă informațiile personale și istoricul medical și educational 
al copilului ,o serie de informații vizând sănătatea oculară, abilitățile vizuale și modul de procesare a 
informațiilor vizuale. 

Acuitatea vizuală măsoară abilitatea de a recunoaște diferite litere / simboluri de la o distanță precisă, 
prestabilită pentru vederea la distanță și vederea de aproape. Se realizează în cabinet specializate utilizând 
diferite tabele și optotipi (Snellen). 

Motilitatea oculară reprezintă abilitatea ochilor de a urmări un obiect în mișcare și rapiditatea de 
schimbare a focusării de la un obiect la altul. Se folosește Testul de dezvoltare al mișcărilor oculare și 
Visagraph (procedura computerizată de evaluare a mișcărilor oculare ca parte importantă a scris - cititului 
și a celorlalte activități de la clasă). 

Abilitățile acomodative, de focusare clară a obiectelor apropriate. 
Funcția binoculară, relevă abilitatea de a folosi în mod eficient ambii ochi. 
Aceste funcții și abilități vizuale vor fi completate cu o serie de date vizând procesarea și integrarea 

informațiilor vizuale la nivel cognitiv. Astfel, se culeg informații despre: 
Lateralitate / Direcționalitate – investighează eventualele disfuncționalități în acestă arie. Testul 

Piaget de conștientizare dreapta / stânga și Testul Reversal oferă informații asupra modului în care este 
perceput corpul în spațiu, poziția relativă a obiectelor în spațiu, dar și recunoașterea literelor simetrice sau 
”în oglindă” în procesul de scris – citit. 

Activitatea motorie fină și coordonarea ochi mână, evaluate prin testele de viteză și precizie, ne 
relevă modul în care se realizează diferite sarcini manual, sub control visual. 

Integrarea vizuo- motorie, evaluează abilitatea de a reproduce cu acuratețe stimuli vizuali. În 
activitatea didactică acest lucru se poate evidenția în activități diverse de reproducere a unui pattern, de 
completarea a imaginilor lacunare, etc.  

Discriminarea vizuală reprezintă abilitatea de a stabili asemănările și deosebirile dintre imagini, 
litere, cifre, detalii interne și figuri abstracte. (Subtestul de Discriminare vizuală din Testul de abilități 
perceptive TVPS) 

Memoria vizuală reprezintă abilitatea de recunoaștere și reproducere a unui stimul visual dar și 
capacitatea de reproducere a unei secvențe date (ordinea și succesiunea). Testele folosite sunt subtestele de 
memorie vizuală și memoria secvențială. 

Orientarea spațială vizează abilitatea de a repera o configurație dintr-o serie de altele cvasiidentice. 
(subtest Relații visual - spațiale). 



 

 

Constanța formei reprezintă abilitatea de a găsi o formă individuală atunci când aceasta este 
prezentată în diverse mărimi, stiluri caligrafice, poziții diferite. Subtestul de evaluare este cel de Constanța 
vizuală a formei. 

Discriminare figură - fond evaluaează abilitatea de a repera un stimul pe un fond încărcat în multiple 
detalii perceptive. 

Închiderea vizuală permite recunoașterea unei imagini sau a unui obiect atunci când din acestea 
lipsesc sau sunt partial ascunse părți mai mult sau mai puțin semnificative. 

 În urma evaluării globale sau parțiale se vor putea propune recomandări și adaptări personale sau ale 
mediului școlar pentru a-l ajuta pe copil la o mai bună integrare școlară și de viață cotidiană (caractere 
mărite, îngroșate, subliniate, evidențiate cromatic, dispunerea informațiilor în mod favorabil pe pagină, în 
funcție de câmpul vizual, distanța între rânduri, adaptări ale mediului prin marcarea direcțiilor de mers, 
evidențierea spațiilor școlare prin indicatori tactili, strategii compensatorii vizând analizatorii audiv, tactil 
- kinestezic, olfactivi valizi). 

 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII COPILULUI PREȘCOLAR 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, 
ROMAN CĂTĂLINA - EUGENIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 BOTOȘANI 
 
 Evaluarea este o componentă de bază a procesului educativ, ea determinând valoarea progreselor 

învățării. În grădiniță, prin evaluare se urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi. Evaluarea inițială 
a copiilor oferă educatorului posibilitatea de a cunoaște fiecare copil, de a ști care este nivelul și ritmul de 
dezvoltare al acestuia, care este gradul în care copilul stăpânește cunoștințe, abilități necesare învățării. La 
fiecare început de an şcolar educatorul planifică o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea iniţială a 
copiilor din grupă. Probele de investigaţie trebuie integrate în activitatea obişnuită. De exemplu, lucrând 
în centrul ,,Artă”, copilul care taie imagini, le ordonează după înălțime și le lipește, oferă informații 
educatorului despre: 

 gradul de dezvoltare a motricității fine prin utilizarea mâinilor și a degetelor pentru scopuri diferite;  
 abilitatea de a ordona elemente în șir crescător după înălțime;  
 cunoștințe și abilitatea de operare cu înălțimi; 
 abilitatea de a observa și de a compara elemente. 
 
Fișă de evaluare 
1. Așază în ordine copiii, de la cel mai scund la cel mai înalt ( tăiere hârtie, ordonare și lipire). 
2. Desenează sub fiecare copil câte o minge care să aibă mărimea potrivită cu înălțimea copilului ( 

cel mai scund copil – cea mai mică minge, etc.) 
 

 
 În urma evaluării iniţiale obţinem informaţii despre nivelul de dezvoltare al fiecărui copil, dar nu 

avem dreptul de a-l eticheta sau de a-l încadra într-o categorie. Copilul nu trebuie să-şi formeze o imagine 
de sine negativă pentru că într-un anumit domeniu nu e la fel de bun ca ceilalţi. Nu comparăm copiii. După 
obţinerea rezultatelor evaluării, acestea se compară exclusiv cu performanţele copilului însuşi, cu succesele 
şi insuccesele proprii. Acest lucru trebuie să-l explicăm şi părinţilor. Astfel, ei află ce repercusiuni are 



 

 

asupra imaginii de sine a copilului când îl compară cu colegii din grupă sau chiar cu ceilalţi copii ai lor. 
Informaţiile dobândite prin procesul de evaluare sunt utilizate în conceperea şi ameliorarea demersului 
didactic fapt care contribuie la asigurarea unei creşteri sănătoase.  

 Atât pentru educator cât și pentru părinte evaluarea este la fel de importantă. 
 Educatorul identifică modul cum s-a adaptat copilul la mediul grădiniţei, îl orientează şi îl sprijină în 

activitatea de învăţare, iar familia cunoaşte progresul pe care-l face copilul în raport cu el însuşi și învaţă 
să-l valorizeze, să comunice şi să relaţioneze mai bine cu copilul. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ SAU PREDICTIVĂ 
 

PROF. ROMAN DANA, 
LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VELICIU”, CHISINEU-CRIS, JUD. ARAD 

 
Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar și urmărește stabilirea nivelului de 

cunoștințe a elevilor. Acestă evaluare este „ impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin 
cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare 
pentru asimilarea noilor conţinuturi.” De asemenea, reprezintă un punct de plecare al activității de instruire 
viitoare , oferind posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea 
unor strategii ce vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. 

 Evaluarea inițială este utilă la începutul clasei a Va, cat si la începutul clasei aIX-a, deoarece cadrul 
didactic poate observa nivelul de pregătire al elevilor cu care va lucra. Este absolut normal ca acelaşi test, 
aplicat la două clase de elevi, să ducă la rezultate diferite. Informațiile obținute prin acest tip de evaluare 
scrisa, ajută la identificarea nivelul achizițiilor elevilor, ce cunoștințe dețin aceștia, ce abilități au. Dacă în 
urma testării inițiale a elevilor se constată greșeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi proiectate activităţi 
de învăţare în care să se urmărească remedierea acestui fapt, prin completarea unor enunţuri cu ortograme 
şi explicarea utilizării lor; dacă se constată confuzii de recunoaștere a părților de vorbire, respectiv de 
propoziție, se va insista asupra diferențierii lor, vor fi lămurite prin exerciții suplimentare.  

In concluzie, evaluarea iniţială este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor. 

 
 
* 
Cucoș,C-tin., Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69 



 

 

EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂRII INTERACTIVE -BAZĂ 
PENTRU ÎNVĂȚAREA DIFERENȚIATĂ ȘI INDIVIDUALIZATĂ 

 
 PROF. PT. ÎNV. PRIMAR ROMAN DOINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂVENI  
LOC. SĂVENI, JUD. BOTOȘANI 

 

 « Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 
cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile. » Pestalozzi 

 
 Modernizarea şcolii româneşti presupune adecvarea,adaptarea acesteia la provocările şi la noile 

solicitări ale mediului socio-profesional.Şcoala oricât de performantă ar fi nu-l poate echipa pe elev cu un 
volum de cunoştinţe şi deprinderi care să-i servească pe întreg parcursul profesiunii sale. Ca să facă faţă 
schimbărilor şcoala trebuie să accentueze funcţiile formative, să modeleze personalitatea tânărului în 
conformitate cu cerinţele integrării lui socio-profesionale. 

 Lucrarea îşi propune abordarea unor teme de limba română- lectură la clasele I-IV din perspectiva 
învăţării active , inclusive şi a gândirii critice, aplicând strategii şi metode specifice conceptului alături de 
cele tradiţionale. În paralel se vor explica în ce constau strategiile şi metodele folosite :  

 1. Gândiţi-lucraţi în perechi-comunicati -este o metodă care se poate folosi în oricare etapă a lecţiei. 
Pentru a răspunde unei cerinţe date, elevilor trebuie să li se acorde suficient timp pentru a se gândi la nou, 
autentic, să-şi exprime ideile, convingerile şi experienţele anterioare. Ceilalţi elevi pot aduce corecturi, 
completări, restructurări. 

 Această metodă îi pune pe elevi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale de reflectare asupra unei 
probleme, sarcini, teme. 

 Aplicaţie : Text suport : Banul muncit după Alexandru Mitru,  
 Pasul I :Elevii sunt grupaţi în perechi, apoi răspund în scris individual la întrebările date. 
 Întrebări posibile : De ce s-a suparat tatăl său pe Iliuţă când acesta a adus acasă primul galben ?, De 

ce a luat Iliuţă din foc al doilea galben, chiar dacă s-a ars la degete ? 
 Elevii răspund individual la întrebări în 4-5 minute, apoi îşi citesc unul altuia răspunsurile. 
 Pasul II :După ce şi-au citit unul altuia răspunsurile date elevii formulează un raspuns comun în care 

încorporeaza ideile amândurora. Răspunsurile posibile:« Tatăl s-a supărat pe Iliuţă pentru că a luat banul 
de la mama şi nu l-a câştigat prin muncă. » sau « Iliuţă a luat al doilea ban din foc pentru că a înţeles că 
banul obţinut prin muncă trebuie preţuit. »  

Pasul III :Câteva perechi prezintă conţinutul discuţiilor purtate şi concluziile la care au ajuns. 
 2. Tehnica ciorchinelui constituie o metodă de predare- învăţare care îi încurajează pe elevi să 

gândească liber şi deschis, prin care se stimuleaza evidenţierea conexiunilor dintre idei, construirea de noi 
asociaţii de idei sau relevarea de noi sensuri. Este înainte de toate o tehnică de căutare a caii de acces la 
propriile cunoştinţe, înţelegeri sau convingeri, punând în valoare modul propriu al elevului de a înţelege o 
anumită tema sau un anumit conţinut. 

 Un ciorchine se poate realiza : 
 -înaintea scrierii unei compuneri (planul ) şi se pot verifica toate cunoştinţele elevilor, din experienţa 

lor de viaţa sau alte surse de informaţii decât cele de la şcoala în legatura cu tema ce urmeaza să fie redactată 
(evaluare anterioara ) ; 

 - în verificarea semnelor de punctuaţie sau a ortogramelor etc ; 
 - pentru a demonstra înţelegerea titlului unei lecţii ; 
 - când facem evaluarea unei unităţi de învăţare, se pot trece într-un ciorchine toate informaţiile, 

urmând apoi să fie adunate de la toate grupele şi dezbătute ; 
 - pentru a pune în evidenţă ideile principale dintr-un text ; 
 - consolidarea semnelor de punctuaţie, grupurilor de litere întâlnite în lecţie ; 
 - gruparea mesajelor, concluziilor, soluţiilor, convingerilor, părerilor ; 
 - să lase să apară cât mai multe idei şi conexiuni, fără a limita numărul lor. 



 

 

 3. Cadranele – pentru a realiza această metodă, o pagina este împărţită în patru părţi prin trasarea a 
două drepte perpendiculare. Cadranele se numerotează de la unu pana la patru. 

 Aplicaţie :Limba română, clasa aIV a, text suport : « George Enescu ». 
 După ce elevii citesc textul pot fi solicitaţi să completeze : 
 În cadranul I :Numele marelui muzician (George Enescu ). 
 În cadranul II :Însuşirile lui George Enescu desprinse din text (hotărârea, simt muzical, auz fin, 

sensibilitatea la glasul naturii, modestia, talent muzical uimitor ) 
 În cadranul III :Să stabilească micro-cronologia enesciană desprinsă din textul studiat (“La patru ani 

neîmpliniţi ştia să desluşească acele tainice şi minunate glasuri…”; “La patru ani părinţii îi dăruiesc o vioară 
mică “, “la cinci ani şi jumătate a compus întâia sa operă “ ; “La şapte ani a părăsit casa şi livada părintească 
şi a plecat să studieze muzica la Viena, apoi la Paris « ; « La şaisprezece ani a scris « Poema română « ) 

 În cadranul IV :Cum cinsteşte poporul român pe marele muzician ? (Casa în care a locuit 
compozitorul în anii tinereţii a fost transformată în casa memorială. Satul în care s-a născut muzicianul îi 
poartă numele. În fiecare an la Bucureşti, se organizează festivalul internaţional “George Enescu”.) 

 4. Turul galeriei –este metoda prin care elevii dintr-o grupă îşi prezintă în faţa clasei ` »posterul » . 
Lucrările sunt supuse analizei, dezbaterilor, se aduc completări, se evaluează produsul. Fiecare elev din 
clasă are dreptul să spună opinia lui. 

 Aplicatie : Limba română, Clasa a IIa- Recapitulare unitatea de învăţare « În familie » 
 Colectivul de elevi este organizat în patru grupe. Fiecare echipă e formată din şase elevi ce au primit 

din timp în piept o bulină cu un număr de la 1 la 6. Copiii cu cifra 1 vor fi liderii echipelor şi vor participa 
la tragerea la sorţi a numelui echipei. Vor primi fanioane ce vor fi aşezate în mijlocul echipei. 

 În faţa clasei sunt pregătite din timp patru panouri pe care se vor afişa sarcinile rezolvate. Pentru 
fiecare sarcină rezolvată corect, echipa va primi un jeton ce va fi afişat pe panoul corespunzător echipei. La 
final se va face clasamentul în funcţie de numărul de jetoane obţinute. 

 Sarcina 1 
 Fiecare echipă a primit câte o planşă cu un fragment dintr-un text studiat în unitatea de învăţare. Vor 

citi fragmentul apoi vor preciza titlul textului şi autorul.Se va aprecia cu jetoane după care vor fi solicitaţi 
să realizeze corespondenţa text-imagine (planşe cu câte o imagine sugestivă din fiecare text studiat ). 

 Sarcina 2 
 Joc didactic : « Ridică semnul « . Formulez pentru fiecare echipă câte trei enunţuri (exclamativă, 

interogativă, enunţiativă ) iar elevii din echipa căreia mă adresez vor ridica unul din cele trei jetoane ce au 
pe ele principalele semne de punctuaţie ( . ? ! ). 

 Răspunsurile corecte vor fi apreciate. 
 Sarcina 3 
 Fiecare echipă deschide plicul aşezat din timp pe masă copiii împărtindu-şi fişele de muncă 

independenţa astfel încât fiecărui elev să îi revină fişa numerotată cu aceeaşi cifră pe care o are pe bulina 
din piept (1-6) deoarece fişele de lucru au fost concepute diferenţiat în funcţie de nivelul fiecărui copil. 

 După acordarea unui timp de lucru, solicit elevilor aprecierea lucrărilor prin metoda :Turul galeriei 
».Elevii cu numărul 1 vor ieşi la panouri , îşi vor expune fişele şi pe rând iar ceilalţi copii vor aprecia 
lucrarea . Vor fi apreciaţi şi cu jetoane .  

 La fel se va proceda şi cu elevii cu numerele 2, 3 ...6.  
 Acolo unde s-a greşit, se corectează la tablă şi se scrie şi pe caiete. 
 Echipele vor fi clasate pe locurile I, II, III în ordinea descrescătoare a punctajului. Fiecare elev va 

primi diplomă şi medalie ( “un ban muncit “) evidenţiind elevii care au participat activ şi încurajând pe 
ceilalti.Am apreciat colaborarea şi comunicarea din cadrul grupului . 

 De ce este nevoie de învăţare activă ?  
 Poate pentru că noi, dascălii, urmărim să formăm oameni cu putere de decizie, oameni cu simţul 

răspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevăratul sens al cuvântului. Învăţarea activă îi determină 
pe elevi să-şi permită şi să-şi susţină propriile idei. Satisfacţia noastră, a oamenilor de la catedră, nu constă 
în a vedea că elevul a reprodus lecţia citită, devenind astfel o maşină de memorat. 

 Elevul trebuie să fie creator. Avem obligaţia de a le da elevilor senzaţia că ei sunt adevăraţii 
descoperitori ai “noului”, deşi e vorba de o redescoperire. De asemenea, toţi elevii sunt activaţi cumva, 
neapărând monotonia sau plictiseala. Pe parcursul unei ore, elevii sunt puşi în situaţia să descrie şi altora 



 

 

situaţia problema, să verifice dacă ceilalţi dispun de toate informaţiile şi dacă au o gândire părtinitoare, să 
raporteze situaţia la convingerile altora, să foloseasca reacţiile emoţionale pentru a sublinia importanţa şi 
nu că baza unică a comportamentului, să-şi pună întrebări asupra rezultatelor, să imagineze mai multe 
moduri de acţiune şi să ia în considerare ce situaţii le-ar limita acţiunile, să gândească în colaborare diverse 
modalităţi de a proceda, să decidă care sunt cele mai bune soluţii. 

Şi, în aceste condiţii, mai au timp să se plictisească ? 
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HĂRŢILE CONCEPTUALE-INSTRUMENTE DE EVALUARE MODERNĂ 
 

PROF. ROMAN MARIA MIRABELA 
LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” BECLEAN 

 
Hărţile conceptuale sau hărţile cognitive “ pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire, simţire 

şi întelegere ale celui care le elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un 
important instrument pentru predare-învăţare-cercetare-evaluare, la toate nivelurile şi la toate disciplinele”. 
(Oprea, C., L., 2006,pag.255) 

Cuvintele care fac legăturile între concepte, trebuie complete şi accesibile, iat învăţarea activă 
presupune acea conduită de construire a noilor afirmaţii.  

 Harta conceptuală este un grafic constând în noduri şi trimiteri, prin săgeţi: 
• Nodurile sunt termenii importanţi (idei, conceptele) dintr-un domeniu;  
• Trimiterile sunt relaţia dintre două idei sau concepte (noduri); 
• Săgeţile prin indicaţia de pe ele arată modul cum relaționează între ele.  
Hărțile conceptuale sunt instrumente de evaluare modernă , unde se observă modul de gândire, de 

înțelegere a celui evaluat, asupra unor noțiuni studiate. Vechile cunoștințe se completează cu noile 
cunoștințe într-o formă cognitive, ideile noi fiind introduce în contextual celor existente. Este o tehnică 
vizuală a informațiilor descriind modul cum sunt definite conceptele unor discipline și relațiile dintre 
acestea. 

 Folosesc la o învățarea temeinică a unor concepte existente în mintea elevului și ajută la legăturile 
dintre acestea. Putem spune că modelarea cunoștințelor se realizează prin rețele interactive conform unei 
hărți conceptuale. 

Modul de realizare este făcut de către profesor care impune conceptele, elevii fiind puși să completeze 
structura hărții, fie noduri, fie trimiteri.  

 
Figura 7. Model de hartă a ceea ce reprezintă o hartă conceptuală 

(Oprea, C.,L., 2006, pag. 258) 
  



 

 

Etapa I. Se transcrie fiecare idee sau concept pe foi de hârtie, fiecare foaie cu altă culoare de preferat; 
Etapa 2. Pe un poster se aranjează aceste idei/concept. Conceptele generale se fixează în partea de 

sus a posterului, iar celelalte mai jos. 
Etapa 3. La un moment dat se introduce ideile noi, pentru a explica și dezvolta pe celelalte existente, 
 Etapa 4. Conceptele se unesc prin linii de sus în jos, dar și pe acelaș nivel. Asupra aranjamentului se 

poate reveni continuu. 
Etapa 5. Este cea mai important pentru că pe liniile de legătură se scriu cuvinte care demostrează 

relațiile dintre concepte. 
Etapa 6. Sub conceptele date mau sus se trec exemplele care le aparțin. 
Etapa 7. Se copiază rezultatul obținut pe o foaie de hârtie. În locul hârtiuțelor se face un cerc în jurul 

conceptelor. Penteu exemplele date se folosește alte forme geometrice. 
 Avantajele acestei metode: 
• Organizarea procesului de fixare a cunoștințelor cognitive, precum și evaluarea sistematică a 

cunoștințelor; 
• Răstoarnă ideia că învățământul este exclusiv bazat pe memorare și reproducere a unor definiții; 
• Tehnica constructivă a învățării, duce la stimularea celui care învață; 
• Facilitează înțelegerea unor noțiuni teoretice și aplicabilitatea teoriei în practică, pentru că 

ideile/conceptele nu sunt izolate ci întotdeauna în relații cu celelalte; 
• Sinteze, analiza prin procesul de schematizare duc la formarea unui stil de învățare activ. 
• Permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului şi nu numai iar prin schematizare se 

favorizează sintetizarea şi se evită folosirea expresiilor explicative lungi; 
• Evaluarea performanţelor este mai ușoară prin această tehnică, pentru că ea relevă modul cum 

gândesc participanţii şi cum folosesc ceea ce au învăţat. 
• Evaluarea este mai ușoară pentru că profesorul observă modul cum gândesc elevii și se observă 

mai bine ceea ce au învățat. 
Principalul dezavantaj este timpul solicitat. 
Esența acestei metode nu este cât cunoști, ci relațiile care se realizează între ele cunoștințele 

assimilate. Performanța este înfluențată de modul cum elevul își organizează ideile și aplicabilitatea lor. 
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STRATEGII SI TEHNICI DE EVALUARE IN CONSILIERE A 
COMPORTAMENTELOR INDEZIRABILE 

 
CONSILIER ȘCOLAR, PROFESOR STELA ROMANESE 
LICEUL TEHNOLOGIC”HENRI COANDĂ” BECLEAN 

 
 Din punct de vedere psihopedagogic, comportamentul se referă la totalitatea reacțiilor si acțiunilor ( 

motorii, verbale, cognitive si afective) prin care individul sau grupul răspunde la anumite imbolduri interne 
sau la diverse solicitări ale lumii externe. Se poate spune ca nu este suficienta identificarea sentimentelor 
și atitudinilor clientului cu ajutorul consilierului,pentru ca el sa știe ce anume sa facă in vederea remedierii 
situației in care se afla. De multe ori,clientul nu vede legătura dintre comportamentul lui si atitudinile sau 
sentimentele sale,dintre comportamentul lui si consecințele acestui comportament. Spre exemplu copilul 
poate spune :,,Nimeni nu mă place la școala”. 

 Pentru a rezolva o astfel de problema, consilierul trebuie sa recurgă la anumite strategii,prin care sa-
l ajute pe client ca sa-si identifice comportamentul care trebuie schimbat. In continuare voi prezenta analiza 
acestor strategii. 

 Vizualizarea rolului 
 Deseori, clientul poate descrie cum i-ar plăcea sa fie,dar el nu poate identifica lucrurile pe care i-ar 

plăcea sa le facă. După opiniile practicienilor din domeniul consilierii, conștientizarea clientului in 
asemenea cazuri poate fi grăbită prin folosirea strategiei de vizualizare a rolului. In cazul utilizării cestei 
strategii,consilierul ii cere clientului sa se gândească la o persoana pe care o cunoaște,o admira si o respecta, 
adică la o persoana care reprezintă descrierea modului in care i-ar place lui sa fie. Apoi, i se cere sa facă o 
lista cu lucrurile pe care persoana respectiva este capabila sa le facă si cu tipurile de acțiuni pe care aceasta 
persona le-a făcut in situații diferite. După aceea i se spune clientului sa se vizualizeze pe sine ca fiind 
persoana respectivă. Este instruit sa descrie modul in care se simte si sa specifice comportamentele pe care 
le are in timpul procesului de vizualizare. Clientul este încurajat să încerce aceste comportamente atât in 
timpul ședințelor de consiliere,cat si in afara lor.  

 O varianta a acestui exercițiu o constituie recrearea scenei,in care consilierul ii cere clientului sa 
recreeze 3-4 situații memorabile legate de problema cu care se confrunta. De fapt, consilierul ii propune 
clientului sa se vizualizeze pe sine in situațiile respective si sa descrie apoi acele situații la timpul prezent. 
Spre exemplu,in cazul unui client care se plânge de faptul ca are o stare de disconfort psihic atunci când 
este in centrul atenției, i se cere sa recreeze si a descrie mai multe scene in care s-a simțit bine atunci când 
a fost in centrul atenției grupului(grup de prieteni,clasa de elevi,alte situații). Apoi,consilierul ii va cere 
clientului sa continue acest mod de vizualizare zilnic,in afara procesului de consiliere. Practica consilierii 
demonstrează ca recrearea scenelor semnificative reprezintă si un mod de a identifica tipurile de condiții 
care mențin starea clientului. 

 Descrierea și inventarierea comportamentului 
 Una din cele mai eficiente strategii prin care poate fi ajutat clientul sa-și identifice comportamentele 

o constituie procesul de descriere și inventariere comportamentelor sale. Acest proces consta in a-i solicita 
clientului sa descrie lucrurile pe care le face intr-o situație data. Întotdeauna, consilierul ii va cere clientului 
sa-și prezinte acțiuni precise și nu generalități. Descrierea comportamentului oferă, deopotrivă clientului și 
consilierului posibilitatea de a conștientiza lucrurile pe care clientul le face și care au ca rezultat situația 
nedorita in care el se afla temporar. 

 Un alt mod de a obține același gen de informații consta in ai cere clientului sa facă inventarul unei 
zile obișnuite din viața sa. Clientul trebuie sa treacă in revista una sau mi multe zile și sa descrie, pe scurt, 
lucrurile concrete pe care le face și activitățile in care se angajează. Acest exercițiu il va ajuta pe client sa 
vadă mai clar modul in care acțiunile sale contribuie la rezultatele nedorite. 

 Practica muncii de consiliere ne arata ca există clienți care își pot identifica comportamentele, care 
au dificultăți in ceea ce privește înțelegerea impactului pe care îl au acțiunile lor asupra altor persoane. Cu 
acest tip de client, strategia cea mai adecvata consta in a-l pune sa numere de cate ori se angajează intr-un 
anumit comportament in timpul unei secvențe de timp ( o ora, o zi etc.) 

 Strategia dialogării și inversării rolului 



 

 

 Aceasta strategie a fost descrisa la identificarea atitudinilor ți sentimentelor clientului. Ea este la fel 
de utila și pentru identificarea comportamentelor neadecvate. Deseori,clientul si consilierul se pot considera 
pe o scena in efortul lor de a ajunge la comportamentele care apar intre client si alte persoane importante. 
Spre exemplu,o clienta poate relata faptul ca ,in ultimul timp,are diverse certuri cu prietenul ei si se întreabă 
ce sa facă pentru a evita asemenea discuții. Consilierul poate juca rolul prietenului si ii poate cere clientei 
sale sa interpreteze cea mai recenta cearta. Procedând in acest mod,consilierul poate examina interacțiunile 
verbale care apar si poate identifica comportamentele legate de aceste dispute. 

 O modalitate eficienta in cadrul acestei strategii o constituie înregistrarea video si revederea 
materialului,cu rolurile inversate. Ea permite clientului sa identifice,intr-o maniera mai obiectiva,atât 
comportamentele sale adecvate,cat si pe cele neadecvate. Spre exemplu,daca un client spune ca are 
dificultăți in a realiza întâlniri cu fetele, consilierul îl poate înregistra video in timp ce el interpretează o 
convorbire telefonica cu o fata pentru a obține o întâlnire potențială. In timp ce privește înregistrarea, 
clientul își poate evalua comportamentul prin care cere o întâlnire. Acest lucru ii da de 
asemenea,consilierului posibilitatea de discuta si modela alte comportamente mai adecvate,pe care clientul 
le-ar putea pune in practica,iar apoi sa le evalueze.  
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EVALUAREA ÎN PREDAREA – ÎNVĂŢAREA DISCIPLINELOR 
TEOLOGICE 

 
PROF. ROMÂNU LAVINIA-CORNELIA 

COLEGIUL NAȚIONAL „C. D. LOGA” CARANSEBEȘ 
 
 Evaluarea face parte din procesul de învăţământ şi are ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de 

cunoştinţe, a dezvoltării capacităţilor şi deprinderilor elevilor, oferind o imagine şi asupra competenţelor şi 
aptitudinilor profesorului.  

Pentru elevi, evaluarea este importantă deoarece în urma ei, aceştia vor şti cum au lucrat şi ce mai au 
de făcut spre a-şi îmbunătăţi performanţele. 

Evaluarea rezultatelor şcolare este o activitate centrală a procesului de învăţământ şi nu poate fi 
separată de predare şi învăţare.  

Evaluarea ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
- măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmărit (probe scrise, orale, practice, proiecte, portofolii, etc.); 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare şi notare, descriptori 

de performanţă, etc.); 
- formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute în vederea adoptării 

deciziei educaţionale adecvate. 
Deci, evaluarea reprezintă „totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional”.  

Evaluarea are deci anumite funcţii determinate de factori pedagogici, psihologici, metodologici, 
docimologici, care sunt importante atât pentru profesor cât şi pentru elevi.  

Funcţiile evaluării sunt:  
 1. funcţia educativ – formativă: 
- urmăreşte obţinerea unor performanţe superioare în pregătirea elevilor: elevii îşi pot forma 

capacitatea de autoapreciere şi apreciere.  
O apreciere făcută corect, stimulativ, poate influenţa benefic întărirea convingerilor religioase ale 

elevilor, după cum o apreciere făcută „cu acrivie” le poate diminua sau chiar anula aceste convingeri, 
îndepărtându-i de Dumnezeu. 

 2. funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor produse: 
- furnizează date despre rezultatele propriu-zise ale elevilor şi despre judecata de valoare cu care sunt 

asociate aceste rezultate.  
 3. funcţia de diagnoză şi prognoză: 
- funcţia de diagnoză oferă date despre factorii şi situaţiile care au condus la obţinerea rezultatelor 

constatate, iar funcţia de prognoză este complementară şi conduce la valorificarea acestor rezultate. 
 4. funcţia de clasificare şi selecţie a elevilor: 
- presupune ierarhizarea elevilor în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării şi recompensarea 

lor. 
 5. funcţia de conexiune inversă. Evaluarea este una dintre componentele procesului de învăţământ 

alături de proiectare şi predare şi conduce la ameliorarea acestuia. Metodele de învăţământ folosite de către 
profesor în proiectarea şi realizarea procesului de învăţământ trebuie să asigure rezultate bune în evaluare.  

Există deci o legătură între selectarea acelor metode care asigură un randament cât mai bun şi 
evaluarea cunoştinţelor dobândite. 

 6. funcţia socială. Evaluarea are în vedere informarea societăţii cu privire la rezultatele procesului 
instructiv – educativ şi ea nu trebuie văzută de elev drept un mijloc de constrângere, ci un pas spre 
autoevaluare, care să-i conducă la învăţarea continuă.  

Pentru aceasta este necesar ca evaluarea să respecte anumite cerinţe:  
- să fie făcută din materia predată ; 
- să nu fie făcută la întâmplare, (pe teme ce pot fi intuite de elevi), ci cât mai diversă; 
- să nu aibă efecte negative asupra elevilor. 



 

 

Pentru a face o evaluare obiectivă, profesorul trebuie să ţină seama de anumiţi factori, care pot 
influenţa negativ procesul de evaluare:  

- a) absenţa obiectivelor operaţionale corespunzătoare în faza de proiectare; 
- b) lipsa unor instrumente relevante în vederea verificării curente şi periodice şi lipsa criteriilor 

precise de apreciere a răspunsurilor elevilor; 
- c) număr redus de probe curente de evaluare; 
- d) utilizarea unui singur mod de evaluare; 
- e) lipsa capacităţii de autoevaluare la elevi, datorită necomunicării la începutul anului şcolar a 

modurilor după care se va face evaluarea, a grilelor şi criteriilor de verificare a elevilor.  Funcțiie 
evaluării propuse sunt caracteristice învăţământului de tip vocaţional, dar, cu toate acestea, ele nu sunt uşor 
de atins, mai ales în condiţiile instabilităţii emoţionale şi a inconsecvenţei în acţiuni specifice vârstei. Ele 
totuşi trebuiesc atinse. De aceea sarcina educatorilor nu este una uşoară, atât eforturile comune cât şi 
influenţele educative trebuind să fie bine dozate, în aşa fel încât să faciliteze în permanenţă păstrarea unui 
echilibru psiho-fizic optim la elevi, dar să şi răspundă exigenţelor formative ale instituţiei de învăţământ. 

 
Bibliografie generală 
1. Băncilă, Vasile, Iniţierea religioasă a copilului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996. 
2. Cădariu Loredana, Introducere în pedagogie,Timişoara, 2005. 
3. Cucoş, prof. univ. dr. Constantin (coordonator), Psihopedagogie, pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice, (Curs elaborat în tehnologia învăţământului deschis la distanţă), Ed. 
Polirom, Iaşi, 1998. 

4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Bucureşti, 1999. 
5. Liţoiu, prof. Nicoleta, Panoschi, prof. Mihaela, Iordăchescu, pr. prof. Nicolae, Ghid de evaluare, 

Religie, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001. 
6. Şebu, pr. prof. univ. dr. Sebastian, Opriş, prof. Monica, Opriş, prof. Dorin, Metodica predării 

religiei, Ed. Reîntregirea, Alba- Iulia, 2000. 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN MUNCA DIDACTICĂ 
CU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 
PROF. ROȘ MIHAELA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLUJ-NAPOCA 
 
Cea mai nouă abordare a învăţământului actual este cea a educaţiei incluzive, educație care aduce toţi 

copiii în structurile de masă ale învăţământului preşcolar, şcolar şi superior. Educația incluzivă are ca 
principiu fundamental un învățământ pentru toți, împreună cu toți care constituie un deziderat și o realitate 
ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de incluziune. 

Cerințele/nevoile educative speciale (CES) se referă la „cerințele în plan educativ ale unor categorii 
de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, 
psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socio - economice sau de altă natură.”  

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special învățământul integrat, putem spune, fără 
frica de a greşi, că aceasta nu există cu adevărat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale 
profesor-elev, care să permită fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la 
cerinţe şi aşteptări reciproce. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o 
componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt 
în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevilor și mie ca dascăl o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm 
pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă 
elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. Prin evaluarea inițială îmi 
propun operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de instruire, în vederea cunoașterii 
nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi cu CES. Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție 
pedagogică prioritar predictivă.  

Evaluarea inițială este necesară la începutul anului școlar, la începutul unui semestru sau așa cum 
remarca Radu, I. T.: „La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, 
a verificării lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecție sau va aduce corecturi, ajustări, 
completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. În această 
perspectivă, chiar de la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă.” 
Stoica, A., preciza „Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă 
la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a formula cerințele următoare. 
Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor 
programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se 
țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care 
asigură învățarea activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă 
(frontală, individuală și pe grupe). 

Evaluarea inițială sau „răul necesar” este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în procesul 
de învățare. Ea se realizează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească nivelul de 
pregătire a elevilor în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care urmează. 
Trebuie realizată diferențiat ținând cont de particularitățile individuale și intelectuale ale elevilor cu cerințe 
educative speciale. Această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor elevilor deoarece își propune, 
de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă pentru 



 

 

refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de 
refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, 
într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. Evaluarea inițială este 
importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin prisma nivelului de cunoștințe 
deținute de aceștia sau abilități pe care le au ci și prin faptul că poți afla, la nivel zero, cum scriu, citesc sau 
gândesc. De aceea, tot timpul pun un accent deosebit pe evaluarea inițială la disciplinele română și 
matematică. Această evaluare o fac printr-un test scris de nivel mediu în care folosesc atât itemi obiectivi 
cât și itemi subiectivi, pe parcursul a 30 de minute. Tot timpul, folosesc un text cu întrebări ale căror 
răspunsuri pot fi găsite în text sau pe baza textului. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția mea este tot timpul concentrată pe aspecte 
care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură oră. Urmăresc permanent căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și 
explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna aleg cu mare atenție 
itemii care alcătuiesc evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul 
primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze 
cât mai bine pregătirea următoare. Evaluarea inițială are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul 
unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu 
atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că este mai ușor să previi decât să vindeci. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea noastră a cadrelor didactice. O evaluare 
inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul 
căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului.  

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un 
tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective. Bineînţeles, la final, în funcţie de 
concluziile rezultate, elevul cu cerințe educative speciale îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite 
stiluri şi strategii de învăţare (chiar dacă nu le conştientizează în permanenţă), iar eu ca și cadru didactic 
îmi voi schimba strategia de planificare, de programare, de organizare, de coordonare a predării și evaluării. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR RELIGIE: ROȘCA GEORGETA, 
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE 

 
 Educația oferă omului, ca ființă perfectibilă, calea pentru dobândirea vieții eterne, împreună cu 

Dumnezeu. Nevoia de formare intelectuală și spirituală a omului corespunde necesității apropierii de 
valorile religioase, dar și preocupărilor privind înțelegerea învățăturilor religios-morale. A vorbi despre 
metode de predare-învăţare-evaluare la Religie este o necesitate atât pentru realizarea obiectivelor pe care 
şi le propune această disciplină şcolară, dar şi pentru racordarea ei la noile cerinţe curriculare. Religia , ca 
disciplină, face parte din trunchiul comun, la toate clasele şi la toate nivelurile de şcolaritate, astfel că, 
atunci când vorbim despre curriculumul de religie, ne referim la ,,curriculumul disciplinar”, la ,,programa 
şcolară”, ca parte a curriculumului de bază – acesta fiind denumit şi core curriculum, acesta având rolul de 
a circumscrie ansamblul de cunoştinţe disciplinare, capacităţi metodologice şi atitudini fundamentale 
urmărite prin ansamblul demersurilor educative şi instructive din şcoală. Noutatea abordării currriculare la 
fiecare disciplină constă în ,,trecerea de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţii, la cea definită 
de structurarea/ «construirea» graduală de capacităţi şi competenţe; de la conţinuturi «directive », la 
conţinuturi flexibile, având caracter exclusiv orientativ; de la învăţământul magistro-centrist, la unul 
focalizat pe acţiunea propriu-zisă a elevului şi, nu în ultimul rând, pe previzionarea acestuia din urmă ca 
«proiectant» şi actor al propriei formări”(Alexandru Crişan, Dezvoltarea curriculară: strategie şi metodă, 
în ,,Revista de Pedagogie”, nr. 3-4, Bucureşti, 1994). În contextul reformei învăţământului, alături de 
statuarea orei de religie ca parte a trunchiului comun la toate nivelurile şi la toate clasele şi cu încadrarea 
religiei în cadrul ariei curriculare ,,Om şi societate”, s-au elaborat noi programe pentru clasele I-XII, 
centrate pe obiective/competenţe. Maniera flexibilă în care este conceput noul curriculum permite 
profesorului libertatea de opţiune abordarea unei lecţii, prin: a) alegerea succesiunii capitolelor sau a 
temelor, a numărului de ore destinat unei teme, în funcţie de particularităţile elevilor, de sărbătorile 
religioase etc., cu condiţia respectării logicii interne a domeniului şi a parcurgerii integrale a conţinuturilor 
învăţării prevăzute în programă; b) construirea demersului didactic în cadrul fiecărei lecţii prin alegerea 
de metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate caracteristicilor colectivelor de elevi şi în concordanţă cu 
finalităţile precizate pentru fiecare clasă. 

 Se cunoaște că forma cea mai extinsă de apreciere școlară este evaluarea, care pornește de la 
obiective/competențe. Obiectivele pedagogice vizează cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori, conduite. 
Obiectivul prioritar la disciplina religie rezidă în punerea elevilor în situația de autoevaluare. Operația de 
evaluare este un act integrat activității pedagogice. Orice acțiune evaluativă, are caracter procesual, fiind 
parcurse etapele: pregătirea evaluării, realizarea evaluării (prin: verificare, măsurare și apreciere) și 
valorificarea rezultatelor evaluării. În viața religioasă, principalul criteriu de evaluare este raportarea la 
Domnul nostru Iisus Hristos, „Lumina lumii”, Modelul Suprem, astfel că în Legea Noului Testament, 
fiecare om este îndemnat la autoevaluarea comportamentului și la îndreptarea vieții religios-morale din 
iubire creștină. Dacă în pedagogia actuală este valorizat conceptul a învăța să înveți, la religie este la fel de 
important și conceptul a învăța să evaluezi și să te autoevaluezi. 

 Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educativ. Nu e necesară doar stabilirea unei 
judecăți asupra randamentului școlar ci mai ales stabilirea de acțiuni precise pentru a adapta mereu 
strategiile educative la particularitățile situației didactice, la particularitățile elevilor, la condițiile 
economice etc. Pentru ca evaluarea să fie corectă, continuă și sistematică este necesar ca ea să intervină în 
diferite momente, în procesul didactic. Strategiile de evaluare din modul de integrare a evaluării cu predarea 
și învățarea. Se aplică ca și strategii (tipuri) de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea curentă și evaluarea 
finală. Astfel, evaluarea inițială este o evaluare parțială, realizată la începutul anului școlar sau atunci când 
un profesor preia un colectiv de elevi. Scopul acestei evaluări inițiale este de a identifica nivelul de 
cunoștințe al elevilor, în vederea organizării procesului didactic ulterior, subiectele având dificultate medie. 
Calificativele sau notele acordate nu se trec în catalog. Cel mai simplu mod al realizării evaluării inițiale 
este testul de cunoștințe. Testul este unul dintre documentele portofoliului profesorului. Testul este alcătuit 
dintr-un ansamblu de itemi precizați și formulați în mod clar, ținând cont de: întrebarea, formatul acesteia 
și răspunsul. Cel mai des criteriu de clasificare a itemilor este obiectivitatea în corectare și notare, aceștia 



 

 

încadrându-se în trei categorii, conform acestui criteriu: itemi obiectivi (cu alegere duală), itemi 
semiobiectivi (cu răspuns scurt, de completare, întrebări structurate solicitând răspuns logic), itemi 
subiectivi (rezolvare de probleme/ situații-problemă, compunere structurată, compunere liberă). 

 Persoana Domnului Hristos cu însușirile unui educator desăvârșit, cât și conținutul învățăturii Lui, 
au influențat valorile promovate prin educația creștină. Ilarion V. Felea arată că Iisus Hristos este modelul 
de moralitate: „ca ideal, model de om desăvârșit. În Evanghelie, El ne învață ce să credem ca să ne 
mântuim; în exemplul vieții Sale, El ne arată cum să trăim – în iubire, evlavie, pace, smerenie, frăție, 
iertare, simplitate, milostenie, blândețe, sinceritate, cumpătare, bunătate – ca să ajungem la cea mai înaltă 
treaptă a desăvârșirii morale, adică sfințenia”(Ilarion V. Felea, Religia culturii..., p.31) evidențiind și 
modalități concrete de evaluare. Numeroasele intervenții religioase și didactice ale lui Dumnezeu în viața 
omului au ca și punct culminant persoana și activitatea Domnului Iisus Hristos, așa cum este evident în 
Sfânta Scriptură. Clement Alexandrinul, numindu-L pe Iisus, Pedagog, subliniază și convingerea că 
„Pedagogia este credință în Dumnezeu; este învățătură a slujirii lui Dumnezeu; este instruirea spre 
cunoașterea adevărului; este viețuirea dreaptă, care duce la cer”(Clement Alexandrinul, Pedagogul, în 
„Scrieri”, Partea I...,p.196). 

 
Teste inițiale – la clasele a IX-a – a XII -a în 2018/2019 și la clasa a IX-a în 2019/2020:  
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THE IMPORTANCE OF TESTING IN ENGLISH AS A SECOND 
LANGUAGE TEACHING 

 
PROFESOR: ROȘCA GEORGIANA 
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JUDEȚUL GORJ 

 
Reasons for testing students 
At various stages during their learning, students may need or want to be tested on their ability in the 

English language. The very term 'Test', in ELT, refers to a process of measuring learners' knowledge or 
skill in a particular issue through some oral or written procedures. ... “A test is seen as a natural extension 
of classroom work, providing teacher and students with useful information that can serve each as a basis 
for improvement.” The purpose of the test is to fiind aut not only what students know, but also what they 
don’t know. As a result, they can be placed in an appropriate class. 

Teachers teach content then test students. This cycle of teaching and testing is familiar to anyone who 
has been a student. Tests seek to see what students have learned. However, there can be other more 
complicated reasons as to why schools use tests. 

At the school level, educators create tests to measure their students' understanding of specific content 
or the effective application of critical thinking skills. Such tests are used to evaluate student learning, skill 
level growth and academic achievements at the end of an instructional period, such as the end of a project, 
unit, course, semester, program or school year. 

These tests are designed as summative assessments. 
Testing Assesses What students Have Learned  
The obvious point of classroom testing is to assess what students have learned after the completion 

of a lesson or unit. When the classroom tests are tied to well-written lesson objectives, a teacher can analyze 
the results to see where the majority of students did well or need more work. This information may help 
the teacher create small groups or to use differentiated instructional strategies. 

Educators can also use tests as teaching tools, especially if a student did not understand the questions 
or directions. Teachers may also use tests when they are discussing student progress at team meetings, 
during student assistance programs or at parent-teacher conferences. 

Testing Identifies Student Strengths and Weaknesses  
Another use of tests at the school level is to determine student strengths and weaknesses. One 

effective example of this is when teachers use pretests at the beginning of units to find out what students 
already know and figure out where to focus the lesson. There is an assortment of literacy tests that can help 
target a weakness in decoding or accuracy as well as learning style and multiple intelligences tests to help 
teachers learn how to meet the needs of their students through instructional techniques. 

Students all over the world have one thing in common when they have not studied adequately, and 
that is the knowledge that teachers torment them with tests. This is untrue, and there are perfectly valid 
reasons to test students. The most common one is to examine just how well a group of students is retaining 
or understanding the knowledge they are being taught, and the results of a test help the teacher formulate a 
plan to assist students with further learning in the subject. 

When a teacher gives students a test, they are always hopeful each one will pass. Many younger 
students struggle with the discipline necessary to study on a regular basis, so results are difficult to judge. 
If all students taking the test fail a particular question, the teacher can see the concept has not been covered 
well enough. If just some students fail that question, they could lack understanding or have chosen not to 
study. 

Teachers of adult classes generally have an easier time interpreting test results, and they know their 
students are eager to learn. There are always concepts that are difficult to grasp, and tests are a way of 
learning how much students have absorbed. Older students struggling with complex concepts may get part 
of it, but they might be missing a fundamental step, so the teacher can use test questions to see who needs 
help. 

https://www.thebalancecareers.com/teacher-career-information-526074
https://www.thoughtco.com/lesson-objectives-that-produce-results-7763
https://www.thoughtco.com/tips-for-successful-parent-teacher-conferences-p2-8419
https://www.thoughtco.com/importance-and-uses-of-pretests-7674
https://www.thoughtco.com/knowing-your-learning-style-1857098


 

 

There are subjects where students consistently fail due to lack of fundamentals, and mathematics is 
one of them. This is a subject where learning is very dependent upon progressive knowledge, and if the 
fundamentals have been ignored, the student must master them before advancing. Tests help the teacher 
determine who is ready for advanced lessons, and they can single out students who should take remedial 
courses. 

Bibliografie: Jeremy Harmer, How to teach English Pearson Longman ; Hughes, A (2002) Testing 
for Language Teachers Cambridge University Press; http://www.estateachers.com/the-reason-for-testing 

 
 
 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: ROŞCAN ANAMARIA- GABRIELA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ ARLECHINO” DEJ 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „ instruire” şi stabileşte nivelul de 

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

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

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

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu.  

Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe 
ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 

Metodele şi tehnicile de evaluare sunt: 
• metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului; 
•  metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor 
obţinute despre fiecare copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu 

interes şi cele faţă de care a manifestat interes scăzut; 
• metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă  
comparativă care pune în evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile 

înregistrate într-o fază ulterioară a angajării într-o activitate oarecare; 
• metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode 
şi tehnici de evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare.  
Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură 

promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor ( desene, picturi,colaje) pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într- o unitate mai mare de timp. 

Testele standardalizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza  
unor criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări ( itemi) care 

descoperă o arie de conţinut. 
Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 

aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
  



 

 

Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 
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Păişi Lăzărescu M., Ezechil L. –Laborator preşcolar, Ed.V&Integral,Buc.,2011. 

Neacşu I., – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 
 
 



 

 

NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
LAB. ING. AIDA ROȘIANU 

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”, CRAIOVA 
 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o 

componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, 
formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de 
funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea iniţială nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară 
procesului educaţional (cunoştinte, capacităţi, abilităţi).  

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a 
potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a 

unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale 
ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”Ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii.  

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel, și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 

https://4.bp.blogspot.com/-iVI4_Wlo4EI/WZCYWPeAZwI/AAAAAAAAATc/6QiM1gs6zrgBJqpWyt_LYDcY6la7MjFtgCLcBGAs/s1600/Evaluation-Forms-278x300.jpg


 

 

pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului, concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele 
ulterioare. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.  

A învăţa în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real progres în dezvoltarea 
psihică şi activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu 
aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea 
evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 



 

 

SITUAŢII CONCRETE DE EVALUARE 
ÎN CADRUL LECŢIILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF ÎNV PRIMAR ROŞU CORINA- NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ŞTEFAN CEL MARE” FOCŞANI 
 
CLASA: a IV-a 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 
DISCIPLINA: Limba şi literatura română 
Unitatea de învăţare: Zile de vară 
Nr. ore: 12  
Conţinuturi: 
1. Freamăt de codru (fragment), de Mihai Eminescu; 
2.  Afişul. Articole din reviste pentru copii; 
3. Invitaţia. *Scrisoarea; 
4. Amintiri din copilărie, după Ion Creangă. Părţi principale de propoziţie. Părţi secundare de 

propoziţie; 
5. La despărţire, după Călin Gruia. Părţi principale de vorbire. Părţi secundare de propoziţie;  
6. Recapitulare; 
7. Evaluare sumativă. 
 
Rezultate ale învăţării: 
 Cunoştinţe: 
o Explicarea unor expresii; 
o Identificarea sinonimelor unor cuvinte; 
o Selectarea, din text, a unor părţi de vorbire studiate; 
o Analiza morfo-sintactică a unor propoziţii date; 
o Explicarea unor proverbe; 
o Identificarea învăţăturii desprinse din text; 
o Analiza părţilor de vorbire învăţate; 
o Realizarea acordului gramatical între părţi de vorbire şi între părţi de propoziţie; 
o Utilizarea ortogramelor învăţate în enunţuri noi. 
 
 Deprinderi: 
o Completarea unor enunţuri lacunare cu atribute şi complemente potrivite ; 
o Formulare de întrebări şi răspunsuri pe baza textului; 
o Delimitarea textului în fragmente; 
o Întocmirea planului de idei; 
o Povestirea orală a textului; 
o Povestirea în scris a textului ;  
o Identificarea mesajului unui text; 
o Povestirea unor întâmplări pe baza unor imagini-suport. 
 
 Atitudini: 
o Participarea activă la activităţile desfăşurate; 
o Respectul pentru colegi; 
o Gradul de implicare în rezolvarea sarcinilor; 
o Curiozitatea manifestată în timpul activităţilor. 

  



 

 

 Competenţe: 
o Alcătuirea de enunţuri în care un substantiv să aibă, pe rând, diferite funcţii sintactice; 
o Realizarea unor afişe şi articole pe teme date; 
o Redactarea unor invitaţii şi scrisori, cu diferite ocazii; 
o Întocmirea planului de idei; 
o Redactarea unui articol pe o temă dată; 
o Redactarea unor invitaţii şi a unor afişe cu temă dată; 
o Redactarea unei compuneri în care să se folosească descrierea şi dialogul. 
 
 De exemplu, în cadrul unei lecţii de redactare a unor invitaţii şi scrisori, cu diferite ocazii, copiilor li 

se pot cere următoarele situaţii concrete de evaluare: 
- identificarea datelor de pe plicul unei scrisori şi observarea conţinutului unei invitaţii (activitate 

frontală); 
- discutarea cu colegul de bancă cu privire la conţinutul şi aşezarea în pagină a unei scrisori 
 (activitate în perechi); 
- redactarea unei scrisori către bunici (activitate în grup); 
- redactarea unei invitaţii cu ocazia zilei de naştere (activitate individuală). 
 
Astfel, se recurge la următoarele tipuri de evaluare: 
 identificarea datelor de pe plicul unei scrisori şi observarea conţinutului unei invitaţii (activitate 

frontală)- observarea sistematică a volumului vocabularului; 
 discutarea cu colegul de bancă cu privire la conţinutul şi aşezarea în pagină a unei scrisori  
 (activitate în perechi)- observarea comportamentului de comunicare în situaţii concrete; 
 redactarea unei scrisori către bunici (activitate în grup)- expoziţie cu scrisorile elevilor; 
 redactarea unei invitaţii cu ocazia zilei de naştere (activitate individuală)- evaluare prin joc. 
 
  
 Ca metode complementare de evaluare, se poate recurge la: 
 
 Metoda proiectului: Copiii vor fi împărţiţi în echipe de câte patru şi li se va cere să scrie un articol 

pentru revista şcolii/ o revistă pentru copii. Tema, formatul şi structura proiectului vor fi negociate cu elevii. 
Cadrul didactic rămâne, însă, coordonatorul din umbră al proiectului, îndrumând în permanenţă 

realizarea proiectului şi antrenându-I pe copii în evaluare pentru ca aceştia să înveţe să ofere şi să primească 
feedback pentru o activitate desfăşurată. 

 
 Metoda autoevaluării (prin chestionar):Copiilor li se va cere să răspundă la un chestionar, 

eventual nesemnat, de tipul: 
1. Cel mai mult m-a interesat: 

…………………………………………………………………………………………… 
2. Cel mai puţin m-a interesat: 

……………………………………………………………………………………………… 
3. Aş mai avea nevoie de clarificări în legătură cu următoarele aspecte: 

…………………………………………................................................................................ 
4. În timpul orei/ orelor m-am simţit( bifaţi): 
 
Chestionarele vor fi incluse în portofoliile elevilor, iar datele obţinute vor fi comparate cu propriile 

noastre informaţii despre ei. 
 



 

 

METODE ŞI STRATEGII ACTIVE UTILIZATE EVALUAREA CURENTĂ 
 

ROȘU GEANINA-PETRONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MANGALIA 

 
CVINTETUL 
Este o poezie de cinci versuri care se foloseşte în special în etapa reflecţiei, prilejuind evaluarea 

înţelegerii şi exprimarea creativităţii elevilor. ,, Această metodă vizează dezvoltarea capacităţii de a rezuma 
informaţiile, de a surprinde esenţialul, complexitatea ideilor, a sentimentelor şi a convingerilor, doar în 
câteva cuvinte. Presupune o înţelegere nuanţată a sensurilor.’’ 

Cerinţe: -primul vers are un singur cuvânt care precizează subiectul poeziei; 
-al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul; 
-al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni; 
-al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect; 
-ultimul vers este format dintr-un cuvânt şi exprimă esenţa subiectului. 
Ex. Pastelul 
 Luminos, viu 
 Privind, încîntând, admirând 
 Aduce linişte prin peisajul conturat 
 Contemplare 
 
TURUL GALERIEI 
,,Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri 

de elevi.’’1 Aceştia sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile referitoare la soluţiile date unei probleme de către 
colegii lor. În grupuri de 3-4, elevii lucrează la o problemă, la o întrebare care se poate materializa într-un 
produs pe un poster (o diagramă, o schemă, un tabel, un desen). Posterele se afişează pe pereţii clasei. 
Grupurile de elevi trec pe la fiecare poster pentru a examina soluţiile sau ideile propuse de colegi şi îşi 
înscriu pe poster comentariile critice sau laudative, întrebările, observaţiile. După ce se încheie turul galeriei 
grupurile revin la locul iniţial şi citesc comentariile, observaţiile, întrebările de pe posterul lor, 
reexaminându-şi produsul prin prisma acestora.  

ESEUL DE CINCI MINUTE 
,,Eseul este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune ideile legate 

de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, 
în acea oră.’’2 

 Acest eseu le cere elevilor două lucruri: să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi 
să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătura cu aceasta. Profesorul strânge eseurile de îndată ce 
elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte pentru a-şi planifica lecţia următoare la respectiva clasă.  

Eseul de cinci minute s-a dovedit o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi să-
şi adune ideile legate de tema lecţiei şipentru a-mi oferi o perspectivă cât mai clară asupra modului în care 
informaţiile au ajuns la elevi şi au fost integrate în sistemul lor de valori. 

Am cerut elevilor să scrie un mic eseu în care să prezinte un lucru pe care l-au învăţat după ce am 
discutat pe marginea operei Oaspeţii primăverii şi să formuleze o întrebare pe care o au în legătură cu 
aceasta.  

Metoda mi-a oferit feed-back-ul lecţiei şi a creat premisele proiectării activităţii din următoarea oră. 
De asemenea, am constatat că a încurajat exprimarea punctelor de vedere ale elevilor. 

R. A. I. 
Aceasta este o metodă de fixare şi de sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare. Urmăreşte 

realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingii uşoare. Elevul care aruncă mingea trebuie 
să formuleze o întrebare din lecţia predată elevului care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la 

 
1 Ligia Sarivan - Predarea–Învăţarea interactivă centrată pe elev,Bucureşti, 2009, p.27 
2 Ibidem 



 

 

întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, căruia îi adresează o nouă întrebare. Cel care nu ştie 
răspunsul iese din joc, la fel ca şi cel care nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. 

,,Această metodă dezvoltă gândirea critic, permite autoevaluarea activităţii şi îl face pe elev 
coparticipant la propria formare.’’ 

R.A.I. (Răspunde – Aruncă – Interoghează) şi-a dovedit utilitatea în etapa de Reflecţie din lecţia care 
a avut ca subiect trăsăturile pastelului. Întrebările fromulate de elevi au vizat elemente ca: modul de 
expunere predominant, genul căruia îi aparţine specia, sentimentele transmise, ipostaza eului liric etc. Elevii 
au fost încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, modalitate care se 
constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. R.A.I. mi-a 
permis să realizez un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele 
clasice de evaluare.  

De asemenea, cu ajutorul acestei metode am realizat reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor, iar elevii 
şi-au exersat abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai 
potrivit răspuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator într-un domeniu s-a dovedit în practică mult mai 
dificilă decât aceea de a răspunde la o întrebare, deoarece presupunea o mai profundă cunoaştere şi 
înţelegere a materialului de studiat. 

Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi s-au simţit încurajaţi, au comunicat cu 
uşurinţă.Există un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată de 
faptul că nu ştii la ce întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă mingea îţi va 
fi sau nu adresată. Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor trebuind să 
rămână permanent trează şi distributivă. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Ligia Sarivan - Predarea–Învăţarea interactivă centrată pe elev,Bucureşti, 2009 
 



 

 

STRATEGII DE EVALUARE INITIALA 
 

PROF. PTR INV. PRIMAR: ROSU MONI ADRIANA 
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOTATEI, DOLJ 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 În procesul de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia de evaluare 
iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa generală, de 
diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care vizează 
cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, determinată 
temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de învăţământ etc. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, 
se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictive. 

Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 

 La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială . 

 Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare. Intervin, în mod obiectiv, 
la începutul oricărei activităţi de instruire, identificabile în raport de sistemul de referinţă fixat pe termen 
lung, mediu sau scurt în cadrul procesului de învăţământ. Avem în vedere:  

A) Funcţia diagnostică;  
B) Funcţia prognostică/predictivă. 
 A. Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii (n.n. – elevii etc.) stăpânesc 

cunoştinţele (n.n. – de bază; deprinderile, strategiile cognitive de bază) şi posedă capacităţile (n.n. – 
competenţele) necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program”, reuşită susţinută în plan 
atitudinal (afectiv, motivaţional, caracterial – superior). Implică evidenţierea calităţii procesului de 
învăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată 
prin „conceperea unei subsecvenţe de recuperare”. 

B. Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza 
stabilită, acţiuni bazate pe „condiţiile probabile ale desfăşurării noului program, care permit anticiparea 
rezultatelor” prin: a) obiectivele construite (specifice, concrete); b) demersul didactic propus la nivel de 
conţinuturi de bază (corespunzătoare obiectivelor) – metode de instruire, avansate în raport de posibilităţile 
de învăţare ale elevilor, de ritmul şi de stilul de învăţare al acestora – condiţii de învăţare, asigurate în plan 
didactic şi psihologic. 

 Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale ale strategiei de 
evaluare iniţială, fixează „obiectul evaluării iniţiale” la nivel de „cunoştinţe şi capacităţi” de bază necesare 



 

 

pentru realizarea ulterioară a oricărui program de instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar, treaptă de 
învăţământ), care reprezintă „premise (pre-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe”. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe 
certificate (prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a 
resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”. 
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Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR ROŞU NICOLETA DENISA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE TABACARU”, 

COM.HEMEIUŞ,JUD.BACĂU 
 
MOTTO : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai  întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa 

pe alţii.“ Ralph Waldo Emerson 
 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare.Procesul 
de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor etape definite, 
înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente 
rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 



 

 

bine pregătirea următoare.Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se 
țină seama de următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care 
asigură învățarea activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă 
(frontală, individuală și pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci 
când,atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest 
lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – ÎNTRE NECESITATE ȘI OBLIGAȚIE 
 

PROF. ADRIANA ROTAR 
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA” CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea în sistemul de învățământ se poate realiza în mai multe moduri și poate avea mai multe 

abordări, ținând cont de statutul important şi multiplele funcții pe care aceasta le are în demersul didactic. 
Astfel, din start, trebuie precizat că se cuvine să avem o abordare holistică și complexă a procesului de 
evaluare. Parte integrată a sistemului educațional, evaluarea este în primul rând un demers pedagogic, 
caracterizat prin funcţii formative, o acțiune care presupune obiective, metode, tehnici şi mijloace 
caracteristice. Din aceste motive, evaluarea didactică include în orice analiză a ei dimensiunea pedagogică.  

Evaluarea are și o dimensiune socială, deoarece, în anumite cadre reglementate juridic rezultatele 
evaluării stabilesc etapa următoare în traseul educațional sau recunoașterea unor studii care permit urmarea 
unei cariere. Privind din aceste perspective evaluarea, constatăm că, aceasta are consecințe care depășesc 
granițele stricte ale procesului de învățământ și ale instituțiilor furnizoare de educație.  

Evaluarea elevilor, implică evaluarea actului didactic din toate direcțiile. Sunt evaluate achizițiile de 
cunoștințe ale elevilor dar și prestația didactică, calitatea demersului didactic, a instituției de invățământ. 
Orice calificativ sau notă implică o sinteză de factori, mai mult sau mai puțin obiectivi, lucru care ne 
îndreptățește să afirmăm că evaluarea poate şi trebuie să fie abordată şi din perspectiva psihosocială. 

 Pentru a-și dovedi eficiența, evaluarea, indiferent că este inițială, de progress sau sumativă trebuie:  
- să fie obiectivă 
- să dezvolte o motivaţie crescută pentru învăţare a elevilor cu rezultate medii şi slabe 
- să conțină transparență în apreciere 
- să înlesnească o înţelegere cât mai facilă, de către elevi şi părinţi, a modului de evaluare. 
Prezentarea succintă de mai sus a fost făcută doar pentru a conștientiza că evaluarea inițială are locul 

și rolul ei bine stabilit în complexul proces de evaluare didactică. Mai mult ea poate fi primul pas spre 
modernizarea demersului educaţional, aflat acum în plin proces inovativ. De noi, dascălii și elevii 
prezentului depinde direcția pe care o va lua educaţia, căci noi toți ne lăsăm amprenta asupra procesului de 
învăţământ, ne modelăm unii pe alții , cu responsabilitate și cu atenție să mai alternăm rolurile. Astfel, 
evaluarea inițială poate fi punctul de plecare al unui proces constructiv, fiindcă în actul educațional suntem 
parteneri, cu obligația de a dezvolta experiențe care să ne„ îmbogățească” reciproc, căci “ omul îşi poate 
lua cunoştinţele numai de la om: aşa cum bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, tot aşa sufletul 
omului se modelează datorită sufletului unui alt om. “ ( Rabindranath Tagore ) 

  



 

 

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A ELEVILOR 
 

PROF. ROTARU GRAȚIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 

 
Trebuie cunoscut nivelul iniţial al elevilor atât din punct de vedere al cunoştinţelor despre ecologie, 

cât şi din punct de vedere al atitudinii faţă de mediul ce ne înconjoară.  
Chestionarele s-au aplicat în primele ore de biologie pentru a putea modifica conduita şi 

comportamentul ecologic. Operaţiile de măsurare-apreciere–decizie aplicate la începutul acestui program 
de instruire m-au ajutat în realizarea unui diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor, dar au stat şi 
la baza predicţiei vizând desfăşurare activităţii de predare–învăţare de pe parcursul programului.  

 
CHESTIONAR INIŢIAL 
Răspundeti la urmatoarele intrebări: 
Se acorda 10 puncte pentru fiecare raspuns corect 
1.Ce este o rezervație naturală? 
 a) o zona in care se protejeaza numai speciile de plante şi animalele vertebrate; 
 b) o zona in care se protejeaza atat speciile de plante cat si cele de animale, ecosistemele acestora, 

elemente de hidrologie, paleontologie, geologie, speologie. 
 c) zonă de agrement; 
2.Promotorul ocrotirii naturii în tara noastră: 

a) Emil Racoviţă 
b) Aurel Vlaicvu 
c) Grigore Antipa 

 
3.Deteriorarea mediului se poate realiza prin: 

a) Pescuitul excesiv, suprapășunat, accentuarea vânătorii animalelor; 
b) Supraexploatarea resurselor naturale, construirea de lacuri și baraje de acumulare; 
c) Diminuarea poluării, exploatarea rațională a pădurilor și construirea de lacuri și baraje de 

acumulare;  
 
4.Plante protejate de lege sunt: 

d) Floarea-de-colţ, tisa, papucul-doamnei; 
e) bujorul-românesc, mărul, ghiocelul; 
f) Garofița Pietrei Craiului, trandafirul, zada; 

 
5). Animale care hiberneaza: 
a) râsul, ursul, capra neagră; 
 b) lupul, soparla, cărtiţa; 
 c) ursul, ariciul, liliacul; 
 
6. Care dintre animalele următoare sunt declarate monumente ale naturii: 
a) aflate pe cale de dispariție; 
b) care se înmulțesc foarte repede; 
c) care au dispărut; 
 
7). O drumeție în natură presupune folosirea unui echipament adecvat. Care dintre componentele unui 

echipament sunt potrivite pentru drumeție: 
a) geanta de umar, sacou,pantofi; 
b) cizme, fustă, rucsac; 
c) rucsac, bocanci, impermeabil de ploaie. 
 
 8). Ce ,,greșeli ecologice” pot provoca elevii într-o drumeție : 



 

 

a) aprinzi focul în pădure, distrugi mușuroaiele de furnici, admiri florile; 
b)aduni resturile, rupi plantele toxice, distrugi puieții; 
c) admire florile fără să le rupi, nu deranjezi animalele, aduni resturile. 
 
 9). Comportamentul ecologic al omului constă în: 
a) plantarea de pomi, pescuitul în tot timpul anului; 
b) adunarea de gunoaie în locuri special amenajate, construirea de hrănitori pentru păsări;  
c) folosirea rațională a resurselor natural, pășunatul excesiv. 
 



 

 

METODE DIDACTICE UTLIZATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 

PROF.ÎNV. ROTUNDU OTILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KRYSTYNA BOCHENEK”, POIANA MICULUI 

 
Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Conceptul de evaluare a evoluat 
de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între evaluare şi măsurare, apoi pedagogia prin 
obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre rezultatele scolare ale elevilor şi 
obiectivele operationale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare 
despre procesul şi produsul învăţării de către elev.  

 Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în 
metode tradiţionale (evaluarea orală, evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne sau 
alternative. Printre cele mai utilizate metodele alternative se numără: portofoliul, proiectul, observarea 
sistematică a elevului, referatul, studiu de caz, eseul, tehnica 3-2-1, investigaţia, metoda RAI, interviul şi 
autoevaluarea. 

Proiectul este o metodă de evaluare modernă care permite elevilor să îşi dezvolte abilităţile de a lucra 
în echipă, de a se organiza, de a-şi gestiona eficient timpul de lucru, abilităţi solicitate din ce în ce mai mult 
pe piaţa muncii. Un mare dezavantaj al acestei metode îl reprezintă faptu că evaluatorul nu poate ştii exact 
care este contribuţia fiecărui elev la proiect.  

Deoarece nu există metodă perfectă de evaluare propun combinarea acestora astfel încât evaluarea să 
ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii. Pe parcursul procesului 
didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări : evaluarea iniţială, evaluarea formativă si formatoare 
şi evaluarea sumativă.  

Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 
optimă a unui program de instruire. Aceasta nu nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional 
(cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc). Acest tip de evaluare are două funcţii: de diagnostic şi predictivă 
arătând condiţiile în care cursanţii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire. Astfel, 
dacă în urma acestei evaluări se constată că cursanţii au anumite carenţe, profesorul trebuie să organizeze 
înaintea începerii noului curs, un modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi.  

Evaluarea formativă şi formatoare indică faptul ca aceasta trebuie să fie făcută pe tot parcursul 
procesului de predare-învăţare. Aceasta are rolul de a remedierea lacunelor sau erorilor săvârşite de elevi, 
Acest tip de evaluare nu are scopul de a realiza un clasament al elevilor, ci de a compara performanţele 
elevilor cu anumite criterii stabilite dinainte. Funcţia principală a evaluării formative şi formatoare este 
aceea de a lămuri/ conştientiza elevul asupra a ceea ce trebuie să înveţe şi a face funcţională reglarea şi 
autoreglarea didactică. Evaluarea sumativă are rolul de a realiza un bilanţ la sfârşitul parcurgerii unui 
ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar. La sfărşitul acestei evaluări se acorda o notă, un 
calificativ sau un ceritificat sau diplomă. Din acest motiv mai este cunoscută ca fiind evaluarea 
certificativă.[6] Deoarece este realizată la sfărşitul unui proces de educaţie aceasta nu mai poate influenţa 
cu ceva ameliorarea rezultatelor şi refacerea procesului deja parcurs, dar oferă învăţăminte pentru 
desfăşurarea unei viitoare activităţi didactice.  

Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un mijloc de control sau de măsurare obiectivă, ci presupune 
şi un proces de formare a elevului. În vederea eficentizării procesului de evaluare, evaluatorul trebuie să 
răspundă la urmatoarele întrebări: ce evaluǎm, de ce evaluăm, cui serveşte evaluarea, pe cine evaluǎm, când 
evaluǎm și cum evaluăm. 

Evaluatorul trebuie să aleagă o metoda de evaluare adecvată care să genereze informaţii valide şi 
credibile. Totodată, metoda aleasă să îndeplinească caracteristicile de mai sus. Metodele alternative de 
evaluare cel mai frecvent folosite la ora actual în învăţământul românesc sunt: Observarea sistematică a 
activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice; Referatul; Portofoliul; Proiectul; 
Autoevaluarea.  



 

 

Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice 
furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea metodică, fidelă 
şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele în fluxul lor 
natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a intereselor şi 
preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în public. Datele 
observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin asociere cu alte metode 
de evaluare. Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale 
din clasă, evidenţiindu-se ca foarte utilăîn situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însăare şi dezavantajul căeste 
mult subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor metode de evaluare.  

Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un 
anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată.  

Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc. Deoarece aceasta 
conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă cartea de 
vizită a elevului. Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate 
de elev, uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la altu sau chiar de 
la un ciclu de învăţământ la altu. Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică 
abordarea completă a unei teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală. 

Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi în grup şi necesită o perioadă mare de tip pentru 
realizare. Această formă de evaluare este preferată în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au posibilitatea 
să conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, astfel aceştia sunt foarte motivaţi să realizeze un 
proiect bun şi nu percep această metodă ca fiind una de evaluare. Proiectul permite astfel evaluarea unor 
capacităţi superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi: capacitatea de a selecta informaţiile utile 
în vederea realizării proiectului; capacitatea de identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii 
obiectivelor; abilitatea de a utiliza corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare conceperii 
proiectului; abilitatea de a finaliza un produs; lucru în echipă (în cazul proiectelor în echipă); capacitatea 
de a susţine proiectul realizat, evidenţând aspectele relevante. Printre avantajele utilizării proiectului ca 
modalitate de evaluare se numără faptul că stimulează creativitatea, creşte încrederea elevului în forţele 
proprii, dezvoltă abilităţi de gestionare a timpului, a emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în faţa 
clasei), dezvolta capacitatea de a lucra în echipă. Faptul că necesită mult timp pentru organizare, desfăşurare 
şi evaluare, existând astfel riscul ca interesul elevului faţă de proiect să scadă, reprezintă cel mai mare 
dezavantaj al acestei metode.  

Autoevaluarea reprezintă o metodă de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin implicarea elevilor 
în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi comunicate anterior de către 
profesor în colaborare sau nu cu ei.Această metodă îi responsabilizează pe elevii faţă de activitatea şcolară 
şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere. Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, autonotare 
controlată, notarea reciprocă între elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii.  
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 În urma experienţei mele la catedră, am constatat că evaluarea este un proces didactic complex, de 

care sunt interesaţi atât profesorii, cât şi elevii, părinţii, prin care se urmăreşte măsurarea cantităţii 
cunoştinţelor, priceperilor, capacităţilor dobândite de elevi, precum şi nivelul şi eficiența activităţii de 
perfecţionare a actului instructiv-educativ 

Rolul unei evaluări moderne este acela de a da încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul didactic. 
Astfel, încurajarea fiecărui elev în cadrul lecţiei de evaluare îl determină pe acesta să înţeleagă faptul că îi 
este recunoscut efortul şi progresul pe care îl face să înveţe. Rolul fiecărui cadru didactic este, pe de o parte, 
de a-i antrena pe elevi în propria pregătire, iar pe de altă parte de a modela elevii, adoptând şi experimentând 
metode moderne, cât mai antrenante şi mai atractive. Totodată evaluare le oferă elevilor date concrete ,astfel 
încât aceştia ştiu la ce nivel de însuşire a cunoştinţelor se situează. Evaluarea este de mai multe tipuri în 
funcţie de momentul în care este aplicată , şi anume: evaluare iniţială, formativă şi sumativă. 

Primult tip şi cel mai important care stă la baza celorlalte tipuri de evaluare este evaluarea iniţială 
(predictivă) care se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la începutul anului școlar) 
și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor. Acestă evaluare este „ impusă de necesitatea 
anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învăţare, 
precum şi creearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.”3 

 Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare , oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce 
vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. De exemplu, evaluarea inițială se 
dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei a Va, pentru cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului 
de pregătire al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise.  

Informațiile obținute de profesor prin intermediul acestui tip de evaluare îl ajută pe acesta să identifice 
nivelul achizițiilor elevilor, ce cunoștințe dețin aceștia, ce abilități au, dar îi oferă și un punct de plecare în 
planificarea activităților de predare și învățare viitoare. Dacă în urma testării inițiale a elevilor se constată 
greșeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi proiectate activităţi de învăţare în care să se urmărească 
remedierea acestui fapt, prin completarea unor enunţuri cu ortograme şi explicarea utilizării lor; dacă se 
constată confuzii de recunoaștere a părților de vorbire, respectiv de propoziție, se va insista asupra 
diferențierii lor, vor fi lămurite prin exerciții suplimentare. Așadar, evaluarea iniţială este ,, utilă pentru 
refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de 
refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea învăţăturii următoare, pentru a 
omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs.”4 

 Pe lângă funcţia diagnostică pe care o îndeplineşte , evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică 
care „sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia 
anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului 
viitor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil 
de desfăşurare.”5 

 Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. Evaluarea inițială oferă 
profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente . Pornind de la datele 
oferite de evaluarea inițială, profesorul își va planifica demersul pedagogic imediat următor. 

În concluzie putem spune că evaluarea iniţială este piatra de temelie pe care se bazează intregul 
process instructive educativ, deoarece pronind de la datele oferite de ea, atât elevii cât şi profesorii îşi 
stabilesc următorii paşi pe care trebuie să ii urmeze. 
  

 
3 Cucoș,C-tin., Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69 
4 Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 360 
5 Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007, p. 120. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. RUSCANU ALINA 
LICEUL „MIHAIL SADOVEANU” BORCA 

 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

 
Evaluare reprezintă un proces didactic complex, integrat în activitatea instructiv-educativă. Totodată, 

procesul de evaluare are în vedere un ansamblu de operații care precizează: obiectivele, conținuturile care 
trebuie evaluate, scopul și perspectiva evaluării, momentul evaluării, modalitatea de evaluare. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar, oferindu-ne informații despre nivelul de 
pregătire al copilului, astfel, pe baza acestor informații vom stabili obiectivele și conținuturile care vor fi 
parcurse pe parcursul anului, vom stabili modul adecvat de predare și organizare a unui program de 
recuperare(dacă este cazul). Cunoștințele și capacitățile pe care preșcolarii le dețin sunt premise pentru 
asimilarea noilor conținuturi și formarea altor competențe. 

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

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
Evaluarea iniţială realizează două funcţii: funcția diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care 

subiecţii stăpânesc cunoştinţele , capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării 
iniţiale pot fi identificate şi lacunele din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele 
pe care le stăpânesc, etc. ); funcția prognostică –îl ajută pe educator să stabilească acele condiţii probabile 
ale desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. 

În teoria și practica pedagogică, întâlnim metode tradiționale și metode moderne de evaluare. 
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță, deoarece acestea oferă o 

interacțiune directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea 
răspunsurilor. Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere și de a-și justifica 
răspunsul. 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
putem aminti următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, ciorchinele, posterul, 
blazonul, Diagrama Venn, explozia stelară, cubul. 

La grupa mica, evaluarea initială urmărește deprinderile pe care copiii și le-au format în mediul 
familial. Astfel pe baza unor comportamente bine stabilite, educatoarea verifică nivelul la care se situează 
fiecare copil. 

Exemple de comportamente:  
• Se spală singur pe mâini; 
• Cere să fie dus la toaletă; 
• Mănâncă singur; 
• Aruncă jucăriile; strânge jucăriile; 
• Lovește copiii; 
• Execută ordine simple; 
• Salută la intrarea în grupă; 
• Știe cum îl cheamă 
• Acceptă copiii din grup. 
La grupa mijlocie și mare folosim evaluarea scrisă, sub forma fișelor cu sarcini, evaluarea orală și 

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



 

 

conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: stabilirea exemplelor de comportamente 
în funcţie de obiective, formularea itemilor, stabilirea timpului necesar fiecărui item, fixarea punctajului 
pentru fiecare item, stabilirea unei scări de apreciere, centralizarea rezultatelor în grafic 

Evaluarea initială în grădiniță, reprezintă o condiție pentru reușita activităților desfășurate cu 
preșcolarii. Rezultatele acesteia direcționează activitatea educatoarei pe două direcții: îi sugerează 
modalitatea de predare-învățare a noului conținut și indică necesitatea stabilirii unui program de recuperare 
acolo unde este cazul 
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EVALUAREA INIȚIALĂ: METODE ȘI TEHNICI 

RUSEI ALINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” GENERAL NICOLAE ȘOVA”, PODURI

PROFESOR CONSILIER SCOLAR 

„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 
mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-
l în consecinţă” ( D.Ausubel ) 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ.  

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

Operația de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat 
activității pedagogice. Evaluarea constituie o validare a justeței secvențelor educative, a componentelor 
procesului didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor 
educaționale. 

Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea iniţială 
se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii, gradul de stăpânire şi aprofundare a acestora, 
nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor, care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea 
obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reuşita viitoarei activităţi didactice. Datele 
obţinute prin evaluarea iniţială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva adecvării 
acestuia la posibilităţile reale ele elevilor. 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplineşte funcţia 
de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii noului 
program), precum şi o funcţie predictivă, oferind informaţii cu privire la condiţiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învăţare ale noului program. 

Datele oferite de evaluarea iniţială conturează unele direcţii principale pe care trebuie să se acţioneze 
în planificarea activităţii pentru etapa următoare a activităţii didactice: 

- proiectarea activităţii viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilităţile de care dispun
elevi pentru realizarea sarcinilor noului program; 

- conceperea modului de organizare şi desfăşurare a programului de instruire;
- aprecierea necesităţii de a iniţia un program de recuperarea pentru întreaga clasă, când se constată

rămâneri în urmă la învăţătură care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a activităţii; 
- adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiţi elevi.
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul unui an şcolar, dar

şi în condiţiile în care educatorul preia spre instruire şi educare un colectiv de elevi al cărui potenţial nu-l 
cunoaşte. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 



 

 

pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală 
și pe grupe). 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire. Ea permite să se prevadă 

şansele de succes ale programului. Profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor 
în scopul optimizării nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi 
abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această strategie îşi propune să identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv 
al elevilor ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă. 

Datele obţinute prin evaluările iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

PROF. DR. DE GEOGRAFIE RUSEI NICOLAE 
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GENERAL NICOLAE ȘOVA”

PODURI, CLASA A V-A C 

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

Esenţa evaluării este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, 
ținând cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi 
perfecţionată în timp. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii”. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 

Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare). 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. 

Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de ciclu de învăţământ 
sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind foarte important a 
se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noii 
ani de studiu. 

De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare 
al fiecărui dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a 
formula cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma 
evaluării iniţiale se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, 
pentru cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate. Avem în 
vedere prin urmare, cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în 
termeni de conţinuturi, de deprinderi și strategii cognitive – de bază şi de competenţe care au fost dobândite 
în timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoștințe, capacităţi, abilităţi etc.). Astfel, dacă, urmare a 
acestei evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă 
disciplina respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu 
etc., un așa numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe 
speciale. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 



 

 

pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina cunoștințele şi acele capacităţi 

care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea pentru formarea unor competenţe 
noi. 

Este importantă astfel detectarea acelui potenţial de instruire, acel potenţial de dezvoltare şi 
potenţialul de educare, deci acea zonă a unei dezvoltări viitoare, apropiate, a elevului; toate acestea, pentru 
a putea stabili un punct de plecare care ar putea servi drept reper pentru evaluarea progresului şcolar. 

Acest tip de evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potenţialului 
de învăţare, dar şi a eventualelor lacune bineînțeles, lacune care ar trebui să fie completate, ori a unor 
aspecte care au nevoie să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite. 

Mai concret spus, evaluarea iniţială nu îşi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi 
nici să le ierarhizeze, de aceea se recomandă ca aceste performanțe să fie raportate la bareme de evaluare 
sau de apreciere. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi 
să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, reuşim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 
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 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele. Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie 
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

 Avantaje şi dezavantaje: 
 oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinţele următoare; 

 pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici 
realizarea une ierarhii.  

 În continuare prezint raportul de analiză a testelor iniţiale aplicate la începutul clasei a IV-a la 
matematică şi limba şi literatura română.  

 În luna septembrie a anului școlar 2019-2020 s-au desfășurat, conform programei școlare pentru 
clasa a IV-a, lecții recapitulative ale materiei învățate. 

 La matematică s-au recapitulat: numerele în concentrul 0-10000, adunările și scăderile aferente, 
proba, aflarea termenului necunoscut; tabla înmulțirii și tabla împărțirii, aflarea numărului necunoscut; 
proprietățile operațiilor matematice, ordinea efectuării operațiilor, unităţile de măsură, limbaj matematic. 
De asemenea s-au rezolvat probleme, utilizând operațiile învățate. 

 La Limba și Literatura Română s-au recapitulat: citirea corectă a unui text, extragerea unor informații 
de detaliu dintr-un text citit; comunicarea orală și scrisă; așezarea unui text în pagină, alcătuirea de texte; 
exerciții de vocabular și părțile de vorbire. 

 Testele au fost însoțite de descriptori de performanță și de matricea de specificație.  
 La matematică s-a urmărit evaluarea cunoștințelor cu privire la operațiile învățate: adunarea, 

scăderea, înmulțirea, împățirea, ordinea efectuării operațiilor, unităţi de măsură, fracţii, utilizarea limbajului 
matematic și rezolvarea de probleme. 

Toți cei 33 de elevi au fost prezenți, iar rezultatele grupate pe calificative au fost următoarele: 
CALIFICATIV NUMĂR ELEVI PROCENT 
FELICITARI 12 36% 
BRAVO 19 58% 
MAI ÎNCEARCĂ 2 6% 



 

 

 
 Se observă că 2 dintre elevi nu au competențele care s-au urmărit pe parcursul testului de lucru 

previzibil, căci situația lor la învățătură la finalul clasei a III-a a fost una foarte slabă. 
 La Limba și Literatura Română s-au urmărit: citirea conștientă a unui text, concomitent cu 

reținerea de detalii semnificative (titlu, autor, alineate, personajele și însușirile lor, ideea principală); 
exerciții de vocabular (sinonime, antonime), scrierea corectă din punct de vedere ortografic şi al punctuaţiei, 
părțile de vorbire, scrierea unui text cu titlu dat care să respecte structura unui text creativ: introducere, 
cuprins, încheiere. 

Toţi cei 33 de elevi au fost prezenți, iar rezultatele grupate pe calificative au fost următoarele: 
CALIFICATIV NUMĂR ELEVI PROCENT 
FELICITĂRI 22 69% 
BRAVO 8 25% 
MAI ÎNCEARCĂ 3 6% 

 
La Limba și Literatura Română se observă că 3 elevi nu au competențele vizate. 
Plan de măsuri privind remedierea deficiențelor constatate în urma evaluării inițiale: 
 Prezentarea rezultatelor în ședința cu părinții și discutarea lor; 
 La matematică se vor rezolva mai multe execiții și probleme cu operațiile învățate, atât la școală, 

cât și suplimentar, cu accent pe înțelegrea cerințelor; 
 Repetarea tablei înmulțirii și a împârțirii de către elevi acasă; 
 Citirea unor texte la prima vedere și efectuarea de aplicații pe acestea; 
 Utilizarea dicționarului Limbii Române; 
 Transcrieri și dictări cât mai multe; 
 Analiză gramaticală;  
‚ 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF.RUSU MARIA CONSTANȚA 
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 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de aformula cerințele următoare.  

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. 
DISCIPLINA JUDO -METODE ȘI TEHNICI 

 
CADRU DIDACTIC: RABOLU ELIAN NARCIS 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :L.P.S. „VIITORUL”PITEŞTI 
 
Evaluarea pregătirii tehnice se manifestă prin solicitarea şi folosirea unor criterii specifice jocului. 

Harrow consideră că sunt grade diferite de stapănire a aceluiasi tip de îndemânare: gradul de începător, 
grad intermediar, grad avansat şi grad de expert. 

 
În judo putem folosi : 
1. Evaluarea formativă (curentă) în fiecare lecţie care să ne dea informaţii despre modul cum 

sportivii îşi însuşesc cele predate, cât de aproape sau de departe suntem de obiectivele de lecţie sau 
ciclu de lecţii.  

În funcţie de rezultatele obţinute se poate interveni cu programe suplimentare pentru corectarea unor 
greşeli, dezvoltarea forţei, introducerea unor exerciţii ajutătoare care să apropie execuţia sportivului de ceea 
ce ne dorim. 

Această evaluare se poate face prin folosirea itemilor. Itemul reprezintă o normă (o cotă) minimă 
de comportament performanţial care atrage după sine o serie de intervenţii didactice în stare să pună 
sportivul într-o situaţie de instruire care să faciliteze atingerea obiectivului operaţional stabilit. 

Comportamentul este observabil şi poate fi apreciat prin note (calificative) iar performanţa este 
comensurabilă. 

2. Evaluarea sumativă: pentru trecerea de la o centura la alta deci de la un nivel de pregătire la altul, 
probele de admitere la liceul cu program sportiv sau cele de bacalaureat. 

3. Evaluarea normativă urmăreşte comparaea rezultatelor unui sportiv cu ceilalţi componenţi ai 
grupei, la aceeaşi probă şi stabilirea unei ierarhii. Este bine să fie folosite probe cu baremuri ce de exemplu 
execuţia intrării (uchi komi) la un procedeu pe 15 sec sau execuţia integrală a procedului (nage-komi) pe 
15 sec cu baremuri pentru fete şi băieţi pe începători avansaţi si performanţă. De exemplu pentru nota 5 
la avansaţi baremul la baieţi la proba de intrări (uchi komi) este de 10 repetări iar la fete este de 8, pentru 
nota 6 băieti 12 repetări, fete 10rep. şi aşa mai departe  

4. Evaluarea criterială presupune fixarea unor obiective individualizate pe sportiv propuse într-un 
plan de pregătire individual care reprezinta şi criterii de evaluare. Aceste obiective sunt fixate in urma 
analizei modelului de competiţie pentru o anumită categorie de vârstă şi greutate şi având în vedere un 
obiectiv final ce trebuie atins (podium naţional, european, mondial, olimpic) şi trebuie să vizeze toate 
componentele antrenamentului (fizic, tehnic, tactic, psihic, biologic, pregătire pentru concurs ). 

Cea mai importantă formă de evaluare este competiţia. Analizând lupta în competiţii oficiale şi 
amicale ne putem da seama de capacitatea tehnică şi de performanţă a sportivului.putem culege informaţii 
legate de tehnicile folosite mai des, de tokui waza (tehnica preferată), de prizele, deplasările, combinaţiile 
şi caracteristicile adversarului în funcţie de care se aplică aceste tehnici.Putem să vedem pe ce parte aruncă 
predominant şi de eficienţa aruncării îm funcţie de punctajul obţinut (yuko, wazari, ipon) etc. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-
EDUCATIVE DIN GRĂDINIȚA DE COPII 

 
PROF. RAD FLORINA-GIORGIANA 

C.Ș.E.I. NR. 2 BISTRIȚA 
 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită. 

Evaluarea iniţială realizează următoarele funcții:  
Funcția diagnostică pentru că vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi 

le posedă, capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate 
şi lacunele din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc.).  

Funcția prognostică pentru că sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi 
permite anticiparea rezultatelor. 

Pentru a concepe testele de evaluare inițială trebuie parcurse anumite etape, cum ar fi:  
- stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- formularea itemilor; 
- stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- stabilirea unei scări de apreciere;  
- centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metodele de evaluare folosite de obicei în cadrul evaluării inițiale sunt probele de evaluare scrisă. 

Avantajele evaluării prin probei scrise sunt: posibilitatea verificării mai multor preşcolari în timp scurt, 
aceasta este convenabilă preşcolarilor timizi, obiectivitate ridicată, diminuarea stărilor tensionale, de stres. 
Dezavantajele acestor probe sunt: uneori operează un sondaj în învăţare și nu permit dirijarea copiilor în 
formularea răspunsurilor sau în rezolvarea sarcinilor (decât atunci când se explică sarcinile de lucru). 

Principalul instrument de evaluare a rezultatelor preşcolarilor este testul. 
Testul reprezintă o probă de evaluare ce verificarea optimă a modului în care obiectivele educaţionale 

au fost îndeplinite, asigurând, în acelaşi timp, o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 
Tipuri de itemi utilizați în testele de evaluare:  
• itemi cu răspuns închis ( obiectivi) 
 • itemi semiobiectivi  
• itemi cu răspuns deschis( subiectivi) 
Condiții în formularea itemilor:  
 - să nu sugereze răspunsul; 
- să fie formulat clar, fără ambiguităţi; 
 - să existe un singur răspuns corect, iar în cazul în care există varianta mai multor răspunsuri corecte 

trebuie precizat; 
- să fie independent faţă de ceilalţi itemi ( răspunsul unui item să nu depindă de altul). 
Procesul evaluării nu se încheie odată cu măsurarea rezultatelor, ci continuă cu aprecierea, 

înregistrarea acestora, şi cu adoptarea deciziilor ameliorative. Evaluarea are drept scop măsurarea şi 



 

 

aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional, însă 
urmăreşte şi aspectele formative ale activităţii educatoarei. 

 
Bibliografie: 
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
Chiriac, Maria- EVALUAREA – GHID AL ACTIVITĂȚII DIN GRĂDINIȚĂ studiu ştiinţific 

(https://timtim-timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2012-
2013/Metodica%20activitatilor%20didactice/Chiriac%20Maria/Chiriac_Maria_EVALUAREA_-
_ghid_al_activitatilor_din_gradinita%20.pdf) 

https://timtim-timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2012-2013/Metodica%20activitatilor%20didactice/Chiriac%20Maria/Chiriac_Maria_EVALUAREA_-_ghid_al_activitatilor_din_gradinita%20.pdf
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EVALUAREA INIȚIALA 
PROF. RADA LAVINIA 

COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGERU" TG JIU 
 

Alǎturi de predare şi învǎţare, evaluarea este o componentǎ esenţialǎ a procesului de învǎţǎmânt, care 

furnizeazǎ informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 

Evaluarea rezultatelor şcolare este un proces complex, o activitate etapizatǎ, desfǎşurata în timp, care 

presupune o pregǎtire specificǎ a cadrului didactic. 

Parte integratǎ a procesului instructiv – educativ evaluarea vizeazǎ progresele elevilor dar şi progresul 

didactic. În urma procesului de evaluare se urmǎreşte şi corectarea procesului de învǎţare, gǎsirea celor mai 

bune modalitǎţi de învǎţare, gǎsirea celor mai bune modalitǎţi prin care sǎ poatǎ creşte calitatea actului 

educaţional. 

Ca şi actul predării, evaluarea încorporează elemente specifice de tehnicitate, cerinţe docimologice 

ceea ce pretinde o anumită formaţie a dascǎlului în acest sens. 

Scopurile evaluǎrii sunt: 

● obţinerea de informaţii referitoare la calitatea predǎrii ; 

● semnaleazǎ ce cunoştinţe, informaţii sunt importante; 

● oferǎ informaţii referitoare la progresul elevilor; 

● ierarhizeazǎ elevii; 

● mijloc de acţiune corectivǎ pentru professor; 

● rezultatele evaluǎrii pot fi folosite în scopul realizǎrii unor predicţii. 

Evaluarea trebuie corelatǎ cu noile stiluri de predare-învǎţare, constituindu-se ca un instrument ce 

sprijinǎ şi îmbunǎtǎţeşte învǎţarea. 

Şcoala modernǎ, urmareşte atât evaluarea rezultatelor elevilor, cât şi evaluarea procesului 

educaţional, oferindu-i profesorului o serie de informaţii care sǎ-i permitǎ sǎ corecteze şi sǎ regleze procesul 

educaţional. 

Noile tendinţe în evaluarea rezultatelor şcolare, implicǎ activ elevii în procesul de evaluare şi mai 

ales de autoevaluare. 

Evaluarea inițială este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 

asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 

capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Modalități de realizare a evaluării inițiale: 

▪ harta conceptuală; 

▪ investigaţia; 



 

 

▪ chestionarul; 

▪ testele. 

 Avantajele evaluării inițiale: 
 
- Oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 

cerințele următoare; 

- Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare; 

 Dezavantajele evaluării inițiale: 

- Nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 

- Nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 

 Din punct de vedere al notării evaluarea inițială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale 

ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu, M., Radu, I., (coord.), "Didactica modernă", Editura Dacia, Cluj, 2001 

2. Stoica, A., "Evaluarea curentǎ şi examenele", Editura Pro Gnosis, Bucuresti, 2000. 

 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. RADA OANA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IANCU VĂCĂRESCU,  

VĂCĂREȘTI, DÂMBOVIȚA 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențeazăcel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,d eci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 



 

 

urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
 



 

 

EVALUAREA-COMPONENTĂ A MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
 

PROF. ILEANA SIMONA RADOSLAVESCU 
COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN DODA” CARANSEBEȘ 

 
Schimbările ultrarapide din societate, avansul tehnologic fără precedent şi posibilităţile de acces rapid 

şi nelimitat la fluxurile informaționale, ale oricărui om, indiferent de nivelul instruirii, reprezintă provocări 
serioase pentru orice sistem educaţional. 

Cum poate fi îmbunătăţită calitatea educaţiei furnizată de către şcoală, entitate fundamentală a 
sistemului educaţional, pentru a face faţă provocărilor şi presiunilor actuale şi, mai ales, viitoare, 
exercitate de societate asupra mediului educaţional? Succesul deosebit obţinut prin implementarea 
managementului calităţii în domeniile economic, industrial, de afaceri - a condus la următoarea întrebare: 
Pot fi utilizate referenţialele, metodele şi instrumentele din domeniul calităţii şi în educaţie? Se ştie că 
absolvenţii oricărui nivel de învăţământ vor interacţiona, la momentul intrării în piaţa muncii, cu medii 
dominate de conceptele specifice domeniului calităţii.  

Problema evaluării instituționale, problemă fundamentală a sistemulșui nostru de învățământ o putem 
reprezenta grafic prin figura de mai jos: 

 
Fig.1 Situația ideală – ponderea evaluării interne 

ar trebui să fie preponderentă 
Conceptul de calitate nu poate fi abordat fără a 

clarifica la nivel de detaliu conceptul de evaluare internă. 
Astfel în situația reală sugerez reprezentarea din figura 2 

 

Fig.2 Situația reală în care ponderea evaluării 
interne este nesemnificativă 

Pentru a înțelege mecanismul evaluării prezint mai 
jos conexiunile așa cum au fost ele elaborate în cadrul 
învățământului profesional și tehnic 

 
Fig.3:Referenţialele utilizate în evaluarea 

organizaţiei şcolare din sistemul de 
învăţământ preuniversitar. Conexiuni 
posibile şi „incertitudini 

Pentru evaluarea calității educației, 
pentru diminuarea incertitudinilor trebuie 
identificați și aplicați,în fiecare 
domeniu,indicatori de performanță ncare ar 
trebuii să fie relevanți, vizibili și măsurabili 

Evaluarea calității în educație va fi 
centrată pe rezultatele învățării și se va aplica 
în mod diferențiat în funcție de calificările 
acordate.  

Întrebările fundamentale care ni le 
punem în demersul de evaluare constau în 
esență: 

• Cât de buni suntem? (prin comparaţie cu standardele în vigoare, cu cerinţele beneficiarilor dar 
şi cu ceea ce se întâmplă în alte instituţii de învăţământ similare – din ţară sau străinătate). 



 

 

• De unde ştim cât de buni suntem? (prin crearea unei baze solide de date, de dovezi, care să 
fundamenteze judecata privitoare la „cât de buni suntem”). 

• Ce vom face în continuare pentru a deveni şi mai buni? ? (prin decizii privitoare la programe 
şi acţiuni menite să asigure respectarea standardelor, îndeplinirea cerinţelor beneficiarilor şi, respectiv, 
pentru a ne putea compara cu „cei mai buni dintre cei buni”). 

Instrumentele utile pentru evaluarea calității în unitatea școlară le sugerez în următoarele formate , 
utile membrilor CEAC. 

1. Planificarea evaluării interne 
Activităţi de îmbunătăţire a calităţii 

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 
de 
realizare 

Instrumente 
de evaluare 

2. Realizarea evaluării interne 
Activităţi de îmbunătăţire a calităţii 

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 
de 
realizare 

Instrumente 
de evaluare 

    
Respectate? Schimbare (?) 

 
Aplicate ? 

Comentarii: 
3. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor evaluării interne 
Activităţi de îmbunătăţire a calităţii 

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 
de 
realizare 

Instrumente 
de evaluare 

    
Respectate? Schimbare (?) 

 
Aplicate ?    

Realizate 
? 

  
Atinşi ? 

 

Comentarii: 
Concluzii şi recomandări : completarea RAEI partea a III-a şi partea a IV-a 

4. Îmbunătăţirea calităţii fundamentată pe evaluarea internă 
Activităţi de îmbunătăţire a calităţii 

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 
de 
realizare 

Instrumente 
de evaluare 

    
Respectate? Schimbare (?) 

 
Aplicate ?    

Realizate 
? 

  
Atinşi ? 

 

Comentarii: 
Concluzii şi recomandări : completarea RAEI partea a III-a şi partea a IV-a - DECIZIA 

 
Principalele surse de informare sunt, în esenţă cele de mai jos: 
• Mediul şcolar si comunitar, activitatea din scoală si din afara ei, care pot fi observate. 
• Produsele activităţii - între care cele mai importante sunt considerate documentele scrise, oficiale si 

neoficiale – care pot fi analizate. 
• Persoanele – elevi, părinţi, cadre didactice, alte persoane cheie – care pot fi intervievate sau 

chestionate. 
Evaluarea în învăţământ constituie o preocupare permanentă a pedagogilor teoreticieni şi practicieni, 

devenind obiectul a numeroase dezbateri şi cercetări. Problemele de evaluare au devenit centrale în 
educaţie, ele privind nu numai activitatea propriu-zisă de acest tip, ci şi numeroase alte componente ale 
practicii pedagogice cu care se află în strânsă legătură. 



 

 

Evaluarea este un proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de educaţie şi 
învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor şi strategiilor folosite prin 
compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire şi 
perfecţionare. 

Evaluarea în învăţământ este un proces de obţinere a informaţiilor – asupra elevului, profesorului 
însuşi sau asupra programului educativ – şi de valorificare a acestor informaţii în vederea elaborării unor 
aprecieri care, la rândul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. Informaţiile constituie baza pentru 
emiterea aprecierilor; aprecierile sunt estimări ale situaţiei actuale sau prognoze ale rezultatelor viitoare; 
deciziile sunt opţiuni pentru anumite modalităţi de acţiune. 

Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu 
obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele 
anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea didactică reprezintă o acţiune complexă, integrată în activitatea didactică (de predare – 
învăţare - evaluare) prin corelarea operaţiilor didactice de măsurare şi apreciere – care asigură diagnoza 
– cu decizia – care implică prognoza – cu scop autoreglator la nivelul procesului şi al sistemului de 
învăţământ. 

Ca rezumat se observă că:  
• Evaluarea este un proces (nu un produs), deci o activitate etapizată, desfăşurată în timp; 
• Ea nu se rezumă la notarea elevilor (care este expresia numerică a aprecierii performanţelor şcolare 

ale acestora), ci vizează domenii şi probleme mult mai complexe (inclusiv programe de învăţământ şi 
sistemul în ansamblu); 

• Evaluarea implică un şir de măsuri, comparaţii, aprecieri, pe baza cărora se pot adopta anumite 
decizii menite să optimizeze activitatea sau domeniile supuse evaluării. 

Toate acestea sunt considerente utile în procesul de evaluare a activității didactice a unei unități de 
învățământ fie că vorbim de evaluarea procesului didactic fie evaluarea secvențială a progresului școlar. 

 
Bibliografie: 
(1)Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 
(2)Legea asigurării calităţii educaţiei, nr.87/2006, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 
(3)Hotărâre de Guvern nr. 404/ 2006 - privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare  
(4)Hotărâre de Guvern nr. 21/10.01.2007 - ce aprobă standardele de autorizare, respectiv standardele 

de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar  
(5)Hotărâre de Guvern nr. 22/ 2007 – ce aprobă Metodologia de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, 
 (6)Hotărâre de Guvern nr. 1534 /25.11.2008 - privind aprobarea standardelor de referinţă şi 

indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 
(7) Remus CHINĂ - Aspecte privind calitatea în educație – factori cheie, procese, management 
(8) Cătuneanu, V.(2003). Ameliorarea calităţii. Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii, 

Bucureşti, pp 100-103. 
(9) ISO – International Organization for Standardization – http://www.iso.org./iso/home 
(10) IŞE – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – http://www.ise.ro/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.RADU ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MORENI, DÂMBOVIȚA 
 
În epoca tehnologiei, sistemul educațional, precum și demersul didactic trebuie să formeze elevii 

pentru a se integra într-o societate europeană, cultivându-le valori și atitudini naționale care să îi însoțească 
pretutindeni în lume. Apartenența la un spațiu european și, de ce nu, mondial există în fiecare zi, în viața 
noastră, prin diferite forme de manifestare: texte, filme, muzică, vestimentație, gastronomie. 

Evaluarea este un proces complex care este în relație de complementaritate cu predarea și învățarea 
și ține cont de nivelul clasei. Pentru a putea realiza o evaluare corectă și măsurabilă sunt necesare metode 
și tehnici de evaluare diverse, atât tradiționale cât și alternative prcum proiectul, quizul, standurile tematice, 
posterul, eseul de 5 minute, broșura. Metodele alternative sau complementare nu le înlocuiesc pe cele 
tradiționale, ci au rolul de a se împleti cu acestea, astfel încât evaluarea rezultatelor să fie optimă. Dintre 
metodele folosite în cadrul orelor de limba si literatura română, am ales să le prezint pe cele care s-au 
dovedit a fi cele mai eficiente. 

Autoevaluarea are rolul de a implica elevul în activitatea de învățare, fiind un proces care se dezvoltă 
în timp și care se construiește cu ajutorul profesorului. Acesta îi va instrui pe elevi cu privire la ce trebuie 
să aibă în vedere în aprecierea răspunsurilor. Prin autoevaluare, elevii vor reuși să își cunoască mai bine 
performanțele și capacitățile școlare. Acest fapt le va da încredere în forțele proprii și îi va motiva pentru 
îmbunătățirea rezultatelor școlare. De aceea, „profesorul va ajuta elevii să-și dezvolte capacitățile 
autoevaluative, să compare nivelul la care au ajuns, în raport cu obiectivele educaționale, să-și impună un 
program și un ritm propriu de învățare. Cu ajutorul autoevaluării, elevii își vor forma o imagine de ansamblu 
în legătură cu propriul proces de învățare și de evaluare. 

Chestionarul reprezintă un instrument foarte util ce aplează la sinceritatea elevilor care răspund la 
întrebări. Prin completarea chestionarului, elevul conştientizează care sunt cerințele impuse de activitatea 
respectivă și se autoevaluează, păstrându-și totodată anonimatul. Chestionarele pot fi utilizate atât la 
începutul unei activități, cât și la finalul ei pentru a urmări progresul înregistrat de elevi. 

Posterul este o metodă interactivă, preferată de elevi, prin care se investighează anumite teme, 
folosind metoda grafică, prin apelarea la un suport vizual care reflectă opiniile copiilor. Principalul avantaj 
al utilizării acestei metode este acela că îmbină mai multe abilități pe care le au elevii și nu îi face să se 
simtă deloc constrânși. Rolul profesorului este de a trasa niște sarcini clare pentru fiecare membru, de a 
propune teme și de a evalua calitatea materialului, precum și a prezentării și respectării temei (Ilie 2008: 
231). Acest lucru se poate face cu ajutorul unei grile de evaluare a posterului, realizată cu ajutorul unor 
descriptori de performanță de maximă acuratețe.  

Conform definiției care se găsește în Cambridge dictionary online 
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quiz), quizul reprezintă un test scurt și neanunțat care 
vizează noțiuni învățate într-un trecut apropiat. Această tehnică poate fi folosită cu succes la orele de limba 
și literatura română pentru a le evalua elevilor atenția și, de ce nu, cultura generală. 

O altă modalitate de evaluare a elevilor este broșura. Prin intermediul acesteia, elevii rezolvă o temă 
dată, dovedind creativitate, abilități practice și capacitate de sinteză. 

În activitatea didactică, profesorul are posibilitatea de a alterna metodele de evaluare (tradiționale și 
complementare), de a opta pentru utilizarea unor metode și tehnici de lucru conforme cu specificul 
disciplinei predate, cu nivelul clasei și cu volumul de cunoștințe al elevilor. 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quiz


 

 

REZULTATELE ANALIZEI TESTELOR INIŢIALE 
 ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 
PROF. ING. RADU ALINA SIMONA 

 
Este bine cunoscut că evaluarea are un rol important în procesul instructiv – educativ, măsurând şi 

apreciind rezultatele obţinute, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în activitate, cu 
scopul de a lua decizii privind ameliorarea activităţii în etapele viitoare. 

Testele au fost programate după cele două săptămâni de recapitulare,cu scopul de a reîmprospăta 
cunoştinţele dobândite anterior; toţi elevii au primit informaţiile şi recomandările necesare din timp. 

În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere 
competenţele fundamentale vizate de acestemodule tehnologice , iar atenţia se concentrează asupra 
îmbinării echilibrate a proceselor de receptare si a proceselor de producere a mesajului. 

S-au avut în vedere competenţele specifice din programele aferente anilor anterior de studiu,corelate 
cu cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, s-au putut identifica acele cunoştinţe, 
abilităţi/ deprinderi care au stau la baza anticipării performanţelor elevilor si, mai ales, facilitează 
proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu 
caracter remedial sau stimulativ. 

Selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât si a competenţelor de evaluat a ţinut 
seama de trăsăturile si condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un nivel mediu de 
dificultate, care să permită rezultatelor prin raportare la evaluările de la ieşirea dintr-un ciclu de învăţământ. 

Obiectiv fundamental: Testul iniţial pregătit claselor 9PA şi a XI-a liceu; a urmărit stabilirea 
nivelului de pregătire şi deprinderi dobândite în anii anteriori de elevi. Acest test presupune un nivel mediu 
de dificultate şi nu depăşeşte sfera conţinuturilor reactualizate la orele de curs.  

1. Clasele a IX-a (IX PA) elevii s-au evaluat pe baza unui test iniţial, vizând verificarea nivelului 
de cunoştinţe dobândite de elevi în perioada ciclului gimnazial, cunoştinţe de bază necesare pentru 
înţelegerea noţiunilor de specialitate ce vor fi predate în anii următori, cât şi pentru dobândirea 
competenţelor profesionale conform documentelor MEN în vigoare.  

Subiectele testului iniţial au fost elaborate pe baza competenţelor din matricea de specificaţii, 
atingând cunoştinţe dobândite de elevi la diferite discipline de învăţământ studiate în timpul ciclului 
gimnazial: educaţie tehnologică, chimie, fizică, matematică.  

Competenţele vizate în MATRICEA DE SPECIFICAŢII la modulul M2: LĂCĂTUŞERIE 
GENERALĂ au fost:  

C1: Identificarea materiilor prime şi materialelor în funcţie de proprietăţile acestora;  
C2: Selectarea diferitelor tipuri de materii prime şi materiale pentru obţinerea produselor;  
C3: Executarea unor operaţii tehnologice pentru realizarea unui produs pe baza fişei tehnologice, 

respectând măsurile de securitate şi sănătate în muncă;  
C4: Utilizarea unor metode de lucru elementare cu diferite instrumente de măsură în vederea 

efectuării unor determinări;  
C5: Determinarea perimetrelor, a ariilor, a volumelor şi exprimarea acestora în unităţi de măsură 

corespunzătoare.  
La Modulul M2 = Lăcătuşerie generală, au fost testaţi un număr de:  
22 de elevi /clasa IX P1, media generală la testul iniţial = 6,50  
Rezultatele pe clase la testul iniţial se prezintă după cum urmează 

  NR. TESTE 
APLICATE 

NOTE OBŢINUTE 

  INTRE 
1-1,99  

INTRE 
2-2,99  

INTRE  INTRE 
4-4,99  

INTRE INTRE INTRE 
7-7,99  

INTRE 
8-8,99  

INTRE 
9-9,99  

NOTA 
10  

3-3,99  
 

5-5,99  
 

6-6,99  
                        
IXPA 22 0 0  1 1 8 1 10 1 1 0 



 

 

 
Concluzii:  
- La testul iniţial rezultatele obţinute sunt bune;  
- Nota cea mai mare a fost 9,10 iar nota cea mai mică 3,10 cu o medie a clasei de 6,50, ,cu rata de 

reuşită de 68,33%.  
- Elevii citesc, scriu şi se exprimă greu având un vocabular sărac iar limbajul tehnic este dificil de 

folosit pentru cea mai mare parte;  
- Elevii cunosc doar o parte din proprietăţile materialelor;  
- Elevii nu pot enumera operaţiile tehnologice în ordinea executării lor;  
- 50% din elevi deosebesc metalele de nemetale;  
Măsuri: 
- fiecare lucrare va fi discutată şi se vor face observaţii 
- se va insista în orele de recapitulare asupra noţiunilor ce pun probleme. 
- lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare / dezvoltare);  
- aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;  
- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi de 

la noţiuni mai simple, la cele mai complexe; 
- evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care urmăresc mai multe 

categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi; 
-discuţii cu părinţii. 
- pentru elevii cu rezultate foarte slabe, se organizează un program de recuperare a noţiunilor 

elementare prin muncă suplimentară. 
2. Clasa a XI-a elevii s-au evaluat pe baza unui test iniţial, vizând verificarea nivelului de 

cunoştinţe dobândite de elevi în perioada anterioară, cunoştinţe de bază necesare pentru înţelegerea 
noţiunilor de specialitate ce vor fi predate în acest an, cât şi pentru dobândirea competenţelor profesionale 
conform documentelor MEN în vigoare.  

Subiectele testului iniţial au fost elaborate pe baza competenţelor din matricea de specificaţii, 
atingând cunoştinţe dobândite de elevi în anii anteriori.  

Competenţele vizate în MATRICEA DE SPECIFICAŢII la modulul M1: DESEN DE 
ANSAMBLU sunt prevăzute în SPP nivel 4 notate cu 8.2.1 …..8.2.28 au fost testaţi un număr de: 21 de 
elevi /clasa, media generală la testul iniţial = 6,40  

Rezultatele pe clase la testul iniţial se prezintă după cum urmează 
  NR. TESTE 

APLICATE 
NOTE OBŢINUTE 

  INTRE 
1-1,99  

INTRE 
2-2,99  

INTRE  INTRE 
4-4,99  

INTRE INTRE INTRE 
7-7,99  

INTRE 
8-8,99  

INTRE 
9-9,99  

NOTA 
10  3-3,99   5-5,99   6-6,99  

                        
XI 21 0 0 5 2 3 1 2 8 0 0 
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În urma analizei lucrărilor s-au constatat următoarele: 
 aspecte pozitive (puncte tari): 
aspecte pozitive: 
• cunosc principalele tipuri de linii din desenul tehnic si modul lor de folosire; 
• cunosc tipurile de asamblari si modurile de realizare a lor; 
 aspecte negative (puncte slabe/ greseli frecvente): 
• nu au cunostinte despre unitatile de masura ale diferitelor marimi fizice si despre modul lor de 

transformare: 
• nu stiu ce reprezinta scara de reprezentare si care sunt principalele tipuri de scari 
• nu cunosc formatele din desenul tehnic  
 măsuri ameliorative 
Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat note sub 5 se vor lua măsuri de recuperare: 
-fişe de lucru diferentiate pentru recuperare/ dezvoltare;  
-alocarea unor resurse de timp la fiecare ora pentru aprofundarea unor notiuni, concepte, analiza unor 

texte, etc 
- metode de învăţare prin cooperare. 
II. Concluziile testării iniţiale.  
În urma evaluării elevilor din clasele a 9PA si 1A liceu se constată că gradul de promovabilitate al 

elevilor este relativ bun , iar rezultatele obţinute de aceştia sunt, per ansamblu, slabe sau medii.  
Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie 

organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai mare 
şi a se atinge standardele de performanţă vizate. 

Măsuri: 
- fiecare lucrare va fi discutată şi se vor face observaţii 
- se va insista în orele de recapitulare asupra noţiunilor ce pun probleme. 
- lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare / dezvoltare);  
- aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;  
- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi de 

la noţiuni mai simple, la cele mai complexe; 
- evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care urmăresc mai multe 

categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi; 
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-discuţii cu părinţii. 
- pentru elevii cu rezultate foarte slabe, se organizează un program de recuperare a noţiunilor 

elementare prin muncă suplimentară 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR RADU ANTOANETA BIANCA 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare.Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma 
în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANTA EVALUARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. PT. INVATAMANT PRESCOLAR: RADU CECILIA 
 
In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 

evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care 
au fost atinse obiectivele procesului de invatamant , precum si dificultatile acestuia. 

 Evaluarea este un act didactic complex ce se integreaza organic in procesul de invatamant. Ea 
urmareste masurarea cantitatii cunostintelor dobandite, la fel ca si valoarea, nivelul, performantele si 
eficienta acestora la un moment dat , fiind sursa solutiilor de perfectionare a actului didactic .Evaluarea 
rezultatelor presupune a determina masura in care obiectivele programului de instruire au fost atinse, 
precum si eficienta modelelor de predare – invatare. Evaluarea este puncul final dintr-o serie de actiuni cum 
ar fi : stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea si executarea programului de realizare a scopurilor sau 
masurarea rezultatelor aplicarii programului. 

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatii didactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic , se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor forme 
de evaluare : evaluare initiala ,evaluare continua ,evaluare sumativa 

 Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 
instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si  
- recuperare, fie activitate suplimentare pentru copiii supradotati 
Prin urmare , instructorul trebuie sa vada in fiecare copil rezultatul unei istorii instructionale pe 

parcursul careia el a achizitionat mai multe sau mai putine informatii din domeniul predarii precum si 
capacitatile de a opera cu aceste informatii. .Calitatea acestor achizitii conditioneaza calitatea si eficienta 
instruirii ce va urma. 

 Evaluarea continua este una din formele cele mai des utilizate in gradinita si se manifesta in toate 
activitatile derulate, de la observarea continuu a comportamentului copiilor , a reactiilor pe care le au la 
diverse solicitari , a semnalarii progreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat de 
dificultate, pana la recompensarea succeselor pe care copii le obtin .Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajuta atat educatoarea , dar in special copilul la reglarea activitatii. Pentru a avea rolul pozitiv care l-am 
mentionat anterior , evaluarea formativa trebuie sa respecte unele cerinte : 

- aprecierile educatoarei sa fie facute la momentul potrivit ; 
- aprecierile verbale : »Foarte bine », Bravo » sa reflecte cu adevarat performanta copilului , prin 

urmare sa aiba acoperire in fapte ; 
- criteriile de acordare a recompenselor sa fie cunoscute de copii inainte de acordarea lor . 
Avantajele utilizarii acestei forme de evaluare sunt multiple, dintr acestea amintim : 
- sesizeaza imediat lacunele ,ramanerile in urma a unor copii si ,impicit ,educatoarea actioneaza 

pentru recuperarea acestora ; 
- se verifica , la fiecare copil in parte ,intregul continut al domeniului de cunoastere selectat pentru 

evaluare. 



 

 

 Evaluarea formativa are cateva caracteristici esentiale care o deosebesc de celelalte forme de 
evaluare si care ,in esenta ,sporesc impactul pe care il are asupra copilului ,personalitatii acestuia si asupra 
procesului de invatare si formare: 

 Centrarea interesului pe procesul invatarii este considerat afi mai relevant decat produsul invatarii 
,indeosebi la gradinita .Astfel , intr-o activitate cu continut matematic ,educatoarea va urmari nu numai 
insusirea cunostintelor matematice , ci mai mult prestatia copiilor, implicarea in activitate , rapiditatea in 
efectuarea operatiilor, independenta in realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de effort, 
profunzimea si logica in gandire. 

 Caracterul sistematic si continuu este vazut nu atat prin prizma aspectului temporal ,cat mai ales 
prin faptul ca se reintroduc prmanent si cu promtitudine constatarile si informatiile dobandite prin evaluarea 
in procesul curricular si prin urmare , educatoarea poate adopta masuri ameliorative immediate . 

 Caracterul dinamic , flexibil si creator face posibila evolutia procesului curricular , imbogatirea 
operatiilor cognitive pe care le implica acesta si a metodelor , mijloacelor si srategiilor didactice. 

 Caracterul sau individualizat presupune implicarea activa a fiecarui copil. 
 Ofera posibilitatea corectarii promte a erorilor ,precum si a reglarii rapide a demersurilor 

curriculare ,gratie informatiilor , corecturilor , ameliorarilor pe care le sugeraza sistematic. 
 Face posibila modificarea , reorientarea procesului de invatamint, inclusiv pe secvente mici, 

replanificarea unor teme. 
 Evaluarea este parte integranta a procesului de predare – invatare si presupune evaluarea tuturor 

copiilor in raport cu continuturile diferitelor catec=gorii instructiv-educative, considerate esentiale de catre 
educatoare 

 Evaluarea sumativa se realizeaza de regula la sfarsitul unui semestru, al unui an scolar, urmareste 
sa realizeze un sondaj despre cunostintele si achizitiile copiilor in urma participarii la un anumit program 
educational. Rezultatele obtinute se raporteaza la obiectivele Programei prescolare, gradul de realizare al 
acestora, cu mijloacele si strategiile didactice propuse de fiecare educatoare. In evaluarea cumulativa sau 
sumativa se constata rezultatele , dar important este interpretarea acestora prin prizma metodelor si 
strategilor de lucru,ca imediat sa urmeze decizia in adoptarea unor programme educationale, care sa 
conduca la cresterea performantei copiilor. 

 Evaluarea sumativa are in vedere incadrarea deopotriva a copiilor si a educatorilor pe aceeasi scena 
unde copiii sa cunoasca ce ii asteapta , iar criteriile de corectare sa fie stabilite cu acordul partilor, pentru 
ca procesul educativ sa se eficientizeze si sa avem ca rezultat palpabil o schimbare in bine a modului de 
instruire scolara si a integrarii subiectilor in societate .In aceste scopuri educatorul are rolul major si integrat 
de a-si asuma unele riscuri , de a accepta negicierea, confruntarea si mai ales ,sa se convinga de necesitatea 
unei evaluari corecte in procesul de insanatosire a anumitor aspecte esentiale ale invatamantului romanesc. 

 Indiferent de forma care se utilizeaza ,evaluarea,desfasurata in scopul de reglare si autoreglare a 
activitatii didactice , este un proces complex, dar in acelasi timp firesc si normal ,integrat procesului de 
invatamant.Ea furnizeaza date importante despre capacitatile de invatare a copiilor, pentru ca , in deplina 
cunostinta de cauza, sa se stabileasca obiectivele activitatii urmatoare si sa se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.  

 Evaluarea ofera posibilitatea realizarii unui profil individual al fiecarui copil la un momnt dat. Acest 
profil poate deveni un sistem de referinta in sprijinirea dezvoltarii si invatarii fiecarui copil oferind adultilor 
–parinti , educatoare , invatatoare , alte categorii de personal didactic – informatii care raspund la 
urmatoarele aspecte : de unde se porneste, care sunt punctele tari in dezvoltarea copilului, interesele,nevoile 
lui, unde trebuie sa se lucreze mai mult pentru a recupera eventualele lacune sau ramaneri in urma  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIM. RADU CORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI, IAȘI 
  
Conceptul de evaluare, în teoria și practica educației și instruirii, în timp a suferit modificări 

semnificative. Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra unei situații, din perspectiva unor informații 
pe care le acumulăm și pe care le măsurăm cu anumite instrumente, raportat la anumite norme. De la simpla 
verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de către învatator s-a ajuns la extinderea 
acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de învățământ, asupra proceselor de instruire, 
a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului școlar și a pregătiri personalului didactic . 

În sens larg, prin metode se înțelege un ansamblu de acțiuni cu ajutorul cărora putem atinge 
obiectivele stabilite pe un termen mediu sau mai lung. 

Activitatea didactică, indiferent de tipul și nivelul instituției de învățămânr, se desfășoară în 
conformitate cu anumite finalități numite obiective didactice. Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituției 
de învățământ, cât și la nivelul clasei sunt necesare resurse materiale, resurse umane; au loc procese de 
planificare, organizare, control și evaluare, avănd ca scop atingerea obiectivelor stabilite. 

Evaluarea ca și componentă principală a procesului de învățământ, alaturi de predare și învățare, are 
nevoie să fie stabilită din timp și anume când și cum se va efectua aceasta. Așadar, pentru a stabili o strategie 
de evaluare în învățământ este necesar a se fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode și mijloace, cum 
valorifici informațiile obținute.  

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

• Inițială cu rol de identificare a informațiilor, cunoștințelor și deprinderilor pe care le dețin elevii, 
la început de an sau de ciclu școlar; 

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

diverse; 
A doua dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 

cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea 
activităţilor desfăşurate.  

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

Metode de evaluare : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin întrebări ajutătoare la răspunsul așteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neînțelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
Dezavantaje: 
– gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 



 

 

- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stres mai scăzut pentru elevii timizi. 
Dezavantaje: 
 –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
Avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
Dezavantaje:- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

 Tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, evaluarea este un 
moment în cadrul învăţării, iar în final, în funcție de concluziile desprinse, elevul își poate modifica strategia 
de învățare, iar profesorul pe cea de predare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, PREMISĂ A INSTRUIRII EFICIENTE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNV. PRIMAR, RADU CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ״NICOLAE TITULESCU ״CĂLĂRAȘI 

 
Evaluarea didactică reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi 

interpretează datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii unei judecăţi 
de valoare, pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.  

Procesul de evaluare didactică cuprinde trei etape principale: 
Măsurarea rezultatelor şcolare reprezintă operaţia de constatare a existenţei volumului, corectitudinii 

şi gradului de stăpânire a unor cunoştinţe prin aplicarea unor instrumente de evaluare adecvate scopului 
urmărit (probe orale/scrise/practice, proiecte, portofolii etc.); 

Aprecierea rezultatelor şcolare reprezintă procesul de acordare a calificativului pe baza unor criterii 
unitare (descriptori de performanţă); 

Formularea concluziilor este un demers de factură explicativ - justificativă, având rolul de a facilita 
înţelegerea, la nivelul elevului, a motivelor care au stat la baza acordării unui anumit calificativ.  

În funcţie de momentul în care se realizează evaluarea putem avea: 
evaluare iniţială, care se realizează la începutul unei etape de instruire. Ea îşi dovedeşte utilitatea 

din două puncte de vedere: stabilirea cu suficientă exactitate încă de la început a lacunelor existente în 
pregătirea elevilor şi a măsurilor ce permit eliminarea acestora şi, în al doilea rând, se constituie ca punct 
de reper esenţial pentru asigurarea obiectivităţii şi pertinenţei acţiunilor evaluative ulterioare; 

evaluarea continuă se realizează pe parcursul secvenţelor de instruire şi are drept obiectiv, pe de o 
parte, monitorizarea sistematică a progresului elevilor, iar pe de altă parte, repararea în timp util a 
eventualelor disfuncţionalităţi survenite în procesul de predare - învăţare; 

evaluarea finală/sumativă se realizează la sfârşitul unui stadiu de instruire şi urmăreşte constatarea 
eficienţei acţiunii instructiv-educative întreprinse în acest interval de timp. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza: «ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 

În etapa evaluării iniţiale elevii au primit spre rezolvare o probă de evaluare iniţială la matematică, 
prin care am urmărit identificarea nivelului lor de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi la această disciplină, 
capacitatea lor de învăţare şi depistarea eventualelor goluri în cunoştinţe apărute în perioada vacanţei de 
vară. 
  



 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ  
Anul şcolar 2019-2020 
Disciplina Matematică 
Clasa a III-a 
 
Numele şi prenumele elevului: _____________________ 
Data susţinerii testului:____________________________ 
 PARTEA I 
1. Cornel a scris numere cu litere. Tu scrie-le cu cifre! 
paisprezece ____________  
şaptezeci şi opt ____________  
cinci sute nouăzeci şi opt ____________ 
trei sute şaizeci şi cinci ____________ 
o sută patruzeci ____________ 
şapte sute trei ____________ 
2. Adela este nerăbdătoare deoarece vrea să continue şirurile de numere : 
a) 75, 76, 77, ___, ___, ___. 
b) 343, 342, 341, ____, ____, ____. 
c) 180, 185, 190, ____, ____, ____. 
3. Compară numerele, punând semnul matematic potrivit în casetă.  
 
14 □ 23 714 □ 714 98 □ 89 
84 □ 48  61 □ 614 398 □ 289 
PARTEA a II-a:  
 4. Ajută-l pe Mihai să calculeze: 
a) 38 + 41 = b) 59 – 36 = c) 145 + a = 308 
 324 + 152 = 682 – 162 = a = 
 247 + 185 = 702 – 135 = a = 
5. Citeşte cu atenţie şi rezolvă problema, cu plan de rezolvare. 
La o bibliotecă sunt 647 de cărţi, dintre care 333 sunt în limbi străine, iar restul sunt în limba română. 
Câte cărţi în limba română sunt la acea bibliotecă?  
Rezolvare: 
 
 
 
 
 
  
 
  



 

 

6. Încercuieşte litera din faţa cuvântului care arată cum se numeşte figura sau corpul geometric din 
coloana din stânga. 

 
 
 
 
 

 
A. pătrat 

 
B. triunghi 

 
C. cerc 

 
D. 

dreptunghi 

 
 
 
 
 

 
 
A. pătrat 

 
 
B. triunghi 

 
 
C. cerc 

 
 
D. 

dreptunghi 

 
 
 
 
 

 
 
A. pătrat 

 
 
B. triunghi 

 
 
C. cerc 

 
 
D. 

dreptunghi 

 
 

 
A. cub 

 
B. con 

 
C. sfera 

 
D. cilindru 

 
 
 
 

 
A. cub 

 
B. con 

 
C. sfera 

 
D. cilindru 

 
 
 
 

 
A. cub 

 
B. con 

 
C. sfera 

 
D. cilindru 

BAREM DE EVALUARE ŞI APRECIERE: 
PARTEA I 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 

ITEMUL FOARTE 
 BINE 

BINE SUFICIENT 

 
1. 

Răspuns corect şi complet: 
scrie corect toate cele şase 
numere date în cifre. 

Răspuns parţial corect: 
scrie corect 4-5 
numere date în cifre. 

Răspuns parţial corect: 
scrie corect 2-3 numere 
date în cifre. 

 
2. 

Răspuns corect şi complet: 
completează şirurile cu 9 
numere 

Răspuns parţial corect: 
completează şirurile 
cu 6-8 numere. 

Răspuns parţial corect: 
completează şirurile cu 3-5 
numere. 



 

 

 
3. 

Răspuns corect şi complet: 
scrie corect toate cele 6 semne 
matematice  

Răspuns parţial corect: 
scrie corect 4-5 semne 
matematice 

Răspuns parţial corect: 
scrie corect 2-3 semne 
matematice 

PARTEA a II-a 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 

ITEMUL FOARTE 
 BINE 

BINE SUFICIENT 

 
4. 

Răspuns corect şi complet: efectuează 
corect 6 operaţii şi ex. cu numărul 
necunoscut. 

Răspuns parţial 
corect: efectuează 
corect 6 operaţii 

Răspuns parţial 
corect: efectuează 
corect 3-5 operaţii 

 
5. 
 
 

Răspuns corect şi complet: rezolvă 
problema cu plan şi calcul corect. 
 

Răspuns parţial 
corect: rezolvă 
problema cu plan, 
dar greşeşte 
calculul. 

Răspuns parţial 
corect: rezolvă 
problema cu plan, dar 
greşeşte calculul. 
 

 
6. 

Răspuns corect şi complet: găseşte 
toate cele 6 răspunsuri corecte. 

Răspuns parţial 
corect: găseşte 5-6 
răspunsuri corecte. 

Răspuns parţial 
corect: găseşte 3-4 
răspunsuri corecte. 

 
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL 
Rezolvă integral şi corect 6 itemi.  FOARTE BINE 
Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi. Incorect 1 item / parţial 1 item.  BINE 
Rezolvă integral şi corect 2-3 itemi. Incorect 1 item / parţial 2 itemi. SUFICIENT 

  
BIBLIOGRAFIE 
1. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 
2. Cucoş, C.( coordonatori), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, 

Editura Polirom, Bucureşti, 1998 
  
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. RADU IOANA ROXANA 
GRĂDINIȚA”LUMEA COPIILOR” (GR. PN NR. 2), LUPENI 

 
 Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţinem, activitate ce duce la aprecierea acestora 
pe baza unor criterii şi la decizii ameliorative. (I. T. Radu) 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

 Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului; 
 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel precizează: „ceea ce influenţează cel mai mult 

învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă.” 

 Pentru a creşte impactul pozitiv al evaluării iniţiale, am evidenţiat reuşitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacţii au contribuit la creşterea încrederii în forţele proprii şi am catalizat energii noi în 
direcţia realizării planului individualizat de învăţare. 

 Evaluarea iniţială, are rolul de a regla permanent şi a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât şi la resursele umane implicate. 

 Produsul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră numai atunci când, atât dascălul cât şi 
şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-
şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

 BIBLIOGRAFIE: 
Ausebel.P.D., Robison R.F. (1981) – “Pedagogia secolului XX. Învățarea în școală”, București, EDP 
Cucoș Constantin- „Pedagogie”, ediția a II a revizuită și adăugită- Iași, Polirom, 2006 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

AUTOR: PROF.RADU IULIANA-ELENA 
GRĂDINIȚA “DUMBRAVA MINUNILOR” 

SECTOR 6, BUCUREȘTI 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi: stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse, măsurarea rezultatelor aplicării 
programei, evaluarea rezultatelor. 

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare – învăţare, pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică 
cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

Astfel, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există 
în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. R. W. Tyler 
apreciază că procesul evaluării, indiferent de forma pe care o îmbracă, parcurge anumite etape ( Nicola, 
1994, p. 332): definirea şi cunoaşterea prealabilă a obiectivelor procesului de învăţământ, crearea situaţiilor 
de învăţare pentru a permite copiilor să realizeze comportamentul pe care îl presupun aceste obiective, 
desfăşurarea procesului de înregistrare şi măsurare, evaluarea şi analiza datelor culese, concluzii şi aprecieri 
diagnostice pe baza datelor obţinute.  

Evaluarea include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea, decizia. Măsurarea constă în 
aplicarea unor tehnici sau probe prin care educatoarea cunoaşte rezultatele actului educaţional. Aprecierea 
presupune emiterea unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor obţinute în urma măsurării. A treia operaţie, 
decizia, se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării / aprecierii datelor şi prin măsurile 
introduse de educatoare pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului educativ. 

Analiza relaţiilor dintre evaluarea rezultatelor preşcolarilor şi activitatea de predare-învăţare 
evidenţiază funcţiile evaluării. Unele din aceste funcţii au caracter general, altele sunt specifice şi decurg 
din particularităţile domeniului în care se realizează evaluarea.  

Funcţiile generale ale evaluării sunt următoarele: constatativă , diagnostică, prognostică. 
În ceea ce priveşte funcţiile specifice evaluării, acestea privesc, pe de o parte, cadrul didactic, pe de 

altă parte, preşcolarul. Din perspectiva preşcolarului evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: de 
informare, motivaţională, de selecţie, de reglare şi autoreglare, de certificare. 

Evaluarea însoţeşte în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic şi cu realizarea predării-învăţării. 
Organizarea unei activităţi interesante în care preşcolarii şi educatoarea se simt bine în timpul învăţării nu 
este un scop în sine. Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele pe care le realizează preşcolarii 
în procesul de învăţare. De aceea evaluarea este gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii la 
grupă, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu să facă preşcolarii la un anumit moment dat. 

În teoria şi practica educaţională se disting diferite tipuri de evaluare. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de 
aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată 
în anul şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor 
evaluării iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare 
pentru a aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze 
strategia didactică folosită. 



 

 

Evaluarea iniţială realizează două funcţii: diagnostică -vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii 
stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării 
iniţiale pot fi identificate şi lacunele din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele 
pe care le stăpânesc, etc. ) și prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program 
şi permite anticiparea rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului 
următor, conţinuturile necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. 
Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi 
apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. În conceperea testelor 
de evaluare sunt parcurse următoarele etape: stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de 
obiective, formularea itemilor, stabilirea timpului necesar fiecărui item , fixarea punctajului pentru fiecare 
item, stabilirea unei scări de apreciere , centralizarea rezultatelor în grafic. 

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

Bibliografie: 
Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca  
Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. RADU NICOLETA ELENA 
ŞCOALA PRIMARA POLICIORI, COM. SCORTOASA, JUD.BUZAU 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea unei ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

RĂDULESCU MARIA MELANIA, 
LICEUL TEORETIC ,, LITTLE LONDON” 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

 AVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

• Evaluarea formativă: 
o permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de 

declanşarea unui proces cumulativ; 
o oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 
o este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 
• Evaluarea sumativă: 
o rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de cursanţi; 
o permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a proramelor 

de studii; 
o oferă o recunoaştere socială a meritelor. 
 DEZAVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
• Evaluarea formativă: 
o “aplicarea acestei strategii de evaluare, foarte pretenţioasă, necesită o organizare riguroasă a 

predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare” 
(Ioan. Cerghit); 

• Evaluarea sumativă: 
o nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care elevii şi-au însuşit 

conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile esenţiale predate; 
Având în vedere că tinerii care sosesc pe piaţa muncii trebuie ca, pe lângă 
un nivel corespunzător de instruire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce 
priveşte comunicarea, creativitatea, autonomia şi luarea deciziilor, autorii propun, 
printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul examenelor, în 
contextul unei reforme mai ample a învăţământului. 

  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
 



 

 

DE CE AVEM NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE? 
 

PROF. RĂDUȚĂ MARINELA-DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂUȚAR 

 
Why do we need quality in education? 
The education process must meet the expectations of society,to promote education for sustainable 

development, to pursue strategies and procedures for quality assurance. 
An important role is played by teamwork among both teachers and students, which stimulate open 

communication, participation and innovation. 
Objectives pursued 
-Applying modern methods and teaching methods based on active learning 
-The training purposes are discussed, negotiated and not imposed 
-Assessing time budgets 
-School-community relationships, parent involvement in school life, increasing school's prestige in 

the community 
-The role of teacher, pupils, learning space, didactic material, the sphere of interest 
Lessons including modern strategies facilitate students learning as these students get involved into 

active learning situations. 
 
În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate trebuie să se țină cont: 
- de o proiectare didactică în care relația profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri ale 

profesorului creator de curriculum, creator de situații de învățare, consilier, moderator, partener sau 
evaluator. 

- aplicarea unor metode adecvate cu accent pe metode de învățare activă pentru că elevii să-și 
înșușească temeinic cunoștințele, 

- formarea capacității elevilor de a reflecta asupra modelelor și valorilor culturale, de a manifesta 
discernământ în argumentarea acestor opinii, 

- creșterea ponderii activităților independente, diferențiate și de grup, 
- monitorizarea progresului școlar, 
- educarea spiritului de disciplină și colaborare 
- organizarea de activități extracurriculare, 
- posibilitatea de a realiza activități practice, 
- atragerea elevilor spre studiul disciplinelor/geografie,istorie, 
- preocuparea elevilor pentru asigurarea caracterului aplicativ al învățării și formarea la elevi a 

competențelor specifice, 
- utilizarea softurilor educaționale care să vină în sprijinul elevilor și să ajute în activitatea didactică, 

făcând posibilaă o altfel de înțelegere a fenomenelor și a cunoștințelor, 
- desfășurarea unor programe de pregătire suplimentară în vederea eficientizării demersului didactic 

și pregătirii elevilor pentru concursuri școlare, 
- realizarea și dezvoltarea unor parteneriate privind educația copiilor, 
- promovarea optimă a exemplelor de bune practici, 
- dezbaterea unor teme de actualitate care facilitează optimizarea desfășurării procesului instructiv-

educativ. 
Dintre cele mai frecvente dificultăți cu care se confruntă procesul instructiv-educativ amintim: 
- programe scolare prea încărcate, 
- timpul școlar simultan, 
- cantitate mare de informație, număr redus de ore, 
- studiul insuficient din partea unor elevi, 
- lipsa motivației învățării tot mai des întâlnită la elevi, și-au format deprinderi de muncă 

independentă, 
- cazuri de absenteism, 
- libertismul manifestat de către unii elevi datorat unei imagini false față de democrație, 



 

 

- disfuncții în implicarea partenerilor sociali în activitatea instructiv-educativă, conștientizarea 
responsabilităților, dialogul permanent, creșterea calitatății instructiv-educative, asigurarea transparenței. 

Pentru asigurarea unui act educațional valoros trebuie implicați toți ”purtătorii de interese”. 
Elevii au nevoie de a se integra cu succes în societatea cunoașterii pentru a face față schimbării, de a 

avea un rol activ pe piața forței de muncă. 
Părinții să comunice permanent cu copilul și cadrele didactice, să se implice în viața școlii și să 

răspundă prompt solicitărilor, să fie siguri că educația oferită este potrivită pentru viitorul copiilor. 
Profesorii să-și consolideze recunoașterea socială, să revigoreze valoarea ”respect”. 
Unde este frică și neîncredere, nu există calitate! 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. RĂILEANU ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LARGA JIJIA, JUD. IAȘI 

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

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

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire, identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

 In concordanță cu fenomenele care o fac necesară, evaluarea inițială realizează două funcții: 
a) Functia diagnostică vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 

capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program. Astfel pot fi identificate lacunele 
pe care elevii le au în pregătire, capacitățile și abilitățile formate, conceptele principale pe care elevii le 
stăpânesc cu ajutorul cărora vor putea asimila conținuturi noi și fondul de reprezentări care să favorizeze 
înțelegerea acestora, posibilitățile grupului de elevi și a fiecarui elev în parte, de a lucra independent, 
abilitățile necesare însușirii conținuturilor experimentale și aplicative, deficiențele și dificultățile ce apar în 
învățare. 

b) Funcția prognostică sugerează cadrului didactic condițiile probabile ale desfășurării noului 
program și îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării se pot stabili obiectivele 
programului următor, conținuturile absolut necesare, demersurile didactice considerate adecvate 
posibilităților de învățare a elevilor. Această funcție presupune gândire previzională, raționalitate, 
determinare dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea 
acestora. 

 Ea oferă cadrului didactic și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

 - tratarea diferențiată a elevilor; 
 - selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
 - utilizarea metodelor și procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
 - îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 
 Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ,,este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere 
globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 

 Cadrul didactic trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare constituie rezultanta mai multor factori: 
scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile 
populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea/ practicarea/experimentarea 
diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau 
alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. REITU MARIANA BEATRICE 

LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI, JUD.IALOMITA 
 
 Evaluarea reprezintă o veriga esentiala a procesului de învăţământ, prin care se verifica realizarea 

obiectivelor instruirii, in vederea reglarii, optimizarii și eficientizarii acesteia. Prin activitatea de evaluare 
sunt colectate, corelate și interpretate informații despre starea,functionarea și posibila evoluție a unui sistem 
(sistem de învățământ, scoala, profesor, elev),oferind soluții de perfectionare a procesului de predare-
invatare.  

 În funcție de scopul propus al evaluarii, profesorul apeleaza la diverse forme și tipuri de evaluare. 
Facem în continuare o succinta trecere în revista a celor mai frecvent întâlnite clasificari. 

 a) Din perspectiva temporala distingem: 
 - evaluare initiala care se face la inceputul unui program de instruire ;  
 - evaluare finala care se realizeaza la incheierea unei etape de instruire. 
 b) Dupa modul in care se integreaza evaluarea in procesul didactic, evaluarea cunoaste trei forme: - 

evaluare sumativa ce se realizeaza la incheierea unei etape mai lungi de instruire.  
 c) In functie de factorii care realizeaza evaluarea distingem doua forme sau tipuri de evaluare:- 

evaluare interna efectuata de aceeasi persoana /institutie care realizeaza efectiv si activitatea de instruire 
(de exemplu profesorul clasei); 

 - evaluare externa realizata de o persoana sau institutie diferita de cea care a asigurat realizarea 
efectiva a procesului de invatamant.  

 Metodele de evaluare sunt modalitati prin care elevii pot demonstra nivelul de pregătire. După 
metodele de evaluare alese distingem trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice și probe 
scrise. 

 Pe lângă metodele și tehnicile traditionale de evaluare, profesorul apeleaza și la metode și tehnici 
moderne complementare de evaluare precum: proiectul, portofoliul, observarea, investigatia, 
autoevaluarea, fisa de evaluarea,chestionarul,hartile conceptuale, metoda RAI,tehnica 3-2-1. 

 Profesorul,in funcție de forma de evaluare, scopul și obiectivul propus,isi alege metodele pe care 
considera mai eficiente,apeland atât la metodele traditionale cât și la cele moderne. În practica,o metoda 
complementara pe care o utilizez frecvent este metoda portofoliului. Este „o metodă de evaluare complexă, 
longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de 
valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” (Cucoş, 2008, 140). Portofoliul poate conține produse diverse realizate de 
către elev: temele pentru acasă,notile din clasa,fise de lucru,referate,eseuri,raspunsuri la chestionare,teste, etc. Este un 
instrument de evaluare și autoevaluare util în observarea progresului înregistrat de elev. În cadrul orelor de limba și literatura 
romana utilizarea portofoliului ca metoda de evaluare prezinta numeroase avantaje: stimularea creativitatii, dezvoltarea 
simtului critic și a motivatiei.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA LICEU 
 

PROF. RÎPEANU CLAUDIA 
LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ŞI SERVICII, BUZĂU 

 
Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de 

predare-învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare, operaţionalizate la 
nivelul fiecărei activităţi de instruire.  

Experienţa şcolară permite conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor în 
desfăşurarea procesului didactic: evaluarea iniţială, evaluarea cumulativă (sumativă) şi evaluarea continuă 
(formativă). Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire: ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii. Strategia de evaluare iniţială constituie 
premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Pentru ca activitatea didactică să fie considerată 
o reuşită, este important ca profesorul să cunoască foarte bine capacităţile de învăţare ale elevilor, nivelul 
de pregătire de la care aceştia pornesc, gradul în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării 
conţinutului etapei care urmează. Pentru aceasta, el apelează la evaluarea iniţială, concretizată în examinări 
orale şi mai ales probe scrise. În urma acestor probe, se realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi 
vorbim de funcţia predictivă a evaluării iniţiale. Datele obţinute din testările iniţiale îl vor ajuta pe profesor 
astfel: să aleagă modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut, să alcătuiască un program optim de 
recuperare pentru întreaga clasă, să adopte unele măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi.  

Ca profesor de limba franceză, la începutul fiecărui an şcolar realizez evaluarea iniţială prin teste 
iniţiale la toate clasele pe care le am în încadrare, dar mai ales la cele de clasa a 9-a şi la cele la care predau 
pentru prima dată. Fiind limbă străină, primele întâlniri cu elevii se concretizează în scurte conversaţii pe 
teme familiare, de interes general şi personal, care să-mi arate gradul în care stăpânesc exprimarea în limba 
franceză, corectitudinea pronunţiei, fluenţa exprimării, intonaţia. În urma schimburilor verbale descopăr şi 
cât de bogat este vocabularul achiziţionat până în acel moment, precum şi modalitatea prin care elevii ştiu 
să-şi exprime opiniile, părerile, argumentele. Dialogurile, interacţiunile verbale sunt completate cu teste 
scrise ce conţin itemi variaţi, care să-mi permită să verific modul în care elevii şi-au însuşit competenţele 
specifice limbii franceze: înţelegerea unui mesaj scris, înţelegerea unui mesaj audiat, producerea de mesaje 
scrise. Rezultatele testelor sunt discutate întotdeauna cu elevii, urmărind baremul stabilit, explicând elevilor 
ce au greşit, şi stabilind împreună cu ei măsurile pe care le vom avea în vedere în perioada imediat următoare 
şi pe tot parcursul anului şcolar. Testele iniţiale sunt de un real folos dacă şi elevii conştientizează 
importanţa acestora. Se ştie că notele de la aceste teste nu se trec în catalog, aşadar interesul elevilor pentru 
a trata subiectele cu seriozitate şi simţ de răspundere scade. Aici intervine tactul pedagogic al fiecărui cadru 
didactic, căruia îi revine misiunea de a le explica elevilor ce înseamnă un test iniţial, cum se interpretează 
un astfel de test, care sunt beneficiile atât pentru profesor cât şi pentru elev.  

Fiind profesor într-un liceu tehnologic, cu clase de liceu şi şcoală profesională, intru în contact cu 
elevi din diverse şcoli gimnaziale din mediul rural şi/sau urban, care sunt familiarizaţi cu diferite stiluri de 
predare şi evaluare. Primul pas este întotdeauna acela de a le explica elevilor importanţa testării iniţiale, de 
a-i determina să conştientizeze faptul că trebuie să înveţe nu doar pentru notă, ci pentru a-şi completa şi 
îmbogăţi cunoştinţele, pentru a-şi forma deprinderi şi aptitudini necesare pe tot parcursul vieţii. Testul 
iniţial nu trebuie să sperie, nici să ierarhizeze copiii, ci să-i înveţe să-şi verifice cunoştinţele la un anumit 
moment din viaţa lor de şcolari. Prin explicaţii pertinente, prin răbdare şi subiecte concepute corespunzător 
fiecărei clase, fiecărui nivel de învăţământ, profesorul reuşeşte să-i determine pe elevi să fie receptivi şi să 
înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. Elevii au ocazia 
de a se concentra asupra rezolvării cu succes a subiectelor, considerând că este un exerciţiu util activităţii 
de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind 
redactarea unei lucrări scrise). Probele docimologice orale-scrise-practice sunt completate şi se îmbină 
armonios cu diverse moduri de organizare a instruirii de tip frontal-pe grupe-individual, ceea ce permite 
măsurarea la nivelul întregii clase. Analizând notele obţinute la testul scris, uşurinţa sau dificultatea de a se 
exprima în franceză, vocabularul însuşit şi utilizat în comunicare, aflu nivelul la care se situează clasa 
respectivă, şi stabilesc planul de recuperare a materiei (dacă este cazul), tipul de itemi, modalităţile de 
predare, mijloacele şi materialele necesare. 



 

 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. Procesul evaluativ 
își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când şi profesorul, și elevii reușesc să colaboreze nu 
pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de 
reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. ROGOJAN STELUTA 
ŞCOALA GIMN. ,,ADAM NICOLAE”, ARAD, JUD. ARAD 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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NECESITATEA ŞI UTILITATEA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ROGOZ LUIZA DALIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREASTA, JUDEŢUL DOLJ 

 
 Atât eficienţa , cât şi calitatea procesului educaţional sunt dependente de o proiectare pedagogică 

riguroasă, de alegerea şi de folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învăţare şi de aplicarea unui 
sistem corect de evaluare. Aceasta reprezintă un moment esenţial în demersul actului didactic, de ea fiind 
interesaţi deopotrivă profesorii, elevii şi părinţii.. 

În funcţie de perspectiva din care este abordată, în pedagogie evaluarea are mai multe sensuri, fiind 
înţeleasă: ,, ca instrument sau modalitate de reglare a proceselor de predare- învăţare; ca judecată de valoare 
asupra rezultatelor procesului de învăţământ prin raportare la obiective; ca mijloc de comunicare a 
rezultatelor obţinute de elevi în activitatea de învăţare; ca proces prin care se stabileşte dacă sistemul 
educaţional îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are; ca activitate prin care sunt colectate, asamblate şi 
interpretate informaţii despre starea, funcţionarea şi/ sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem: elev, 
profesor, unitate şcolară, sistem de învăţământ.’’6 

După Adrian Stoica, ,,evaluarea vizează totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi 
nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare; apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în 
concordanţă cu obiectivele educaţionale propuse; furnizează datele necesare în vederea adoptării celor mai 
bune decizii educaţionale.’’7 

Evaluarea iniţială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la 
începutul anului şcolar) şi urmăreşte stabilirea nivelului de cunoştinţe a elevilor. Acestă evaluare este „ 
impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a 
nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.”8 

Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activităţii de instruire viitoare , oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce 
vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. De exemplu, evaluarea iniţială la 
limba şi literatura română se dovedeşte a fi foarte utilă la începutul clasei a V-a, pentru cunoaşterea de către 
cadrul didactic a nivelului de pregătire al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise, 
dar şi orale, după părerea mea, între care se va face o medie. Cel mai frecvent se foloseşte evaluarea iniţială 
scrisă sub forma unui test, dar consider absolut necesară şi metoda de evaluare orală, deoarece astfel pot 
verifica şi măsura în care elevii au formată competenţa de exprimare orală Principalul avantaj al acestei 
metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuţie liberă. În cazul unor 
erori, elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarităţi profesorul poate cere elevului informaţii 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversaţie, redarea unui 
conţinut.  

Este firesc ca acelaşi test scris, aplicat la două sau mai multe colective de elevi, să ducă la rezultate 
diferite, ceea ce va necesita abordări diferite, selectarea unor metode potrivite nivelului fiecărei clase. 
Informaţiile obţinute de profesor prin intermediul acestui tip de evaluare îl ajută pe acesta să identifice 
nivelul achiziţiilor elevilor, ce cunoştinţe deţin aceştia, ce abilităţi au, dar îi oferă şi un punct de plecare în 
planificarea activităţilor de predare şi învăţare viitoare. Dacă în urma testării iniţiale a elevilor se constată 
greşeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi proiectate activităţi de învăţare în care să se urmărească 
remedierea acestui fapt, prin completarea unor enunţuri cu ortograme şi explicarea utilizării lor; dacă se 
constată confuzii de recunoaştere a părţilor de vorbire, respectiv de propoziţie, se va insista asupra 
diferenţierii lor, vor fi lămurite prin exerciţii suplimentare.  

Aşadar, evaluarea iniţială este ,, utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în 

 
6   Postelnicu, C-tin., Fundamente ale didacticii școlare, Aramis, București, 2000, p. 97-98.   
7  Stoica, A., Evaluarea progresului școlar. De la teorie la practică, Humanitas Educațional, București, 2003, p. 14.   
8  Cucoș,C-tin., Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 3 
 



 

 

susţinerea învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi 
indispensabile unui nou parcurs.”9 

Pe lângă funcţia diagnostică pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele deficienţe în 
pregătirea elevilor şi dificultăţile de învăţare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică care „sugerează 
profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia anticiparea 
rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului viitor, 
demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de 
desfăşurare.”10 

Consider că pentru a realiza o evaluare iniţială eficientă, este absolut necesară cunoaşterea programei 
şcolare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci şi a clasei anterioare. De aceea, pentru a elabora 
proba /probele de evaluare iniţială la începutul clasei a V-a, profesorul va parcurge în prealabil programa 
pentru clasa a IV-a, urmărind cu mare atenţie capacităţile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment 
(de exemplu: capacitatea de a selecta informaţii dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei, 
sentimente; capacitatea de a opera cu noţiunile morfologice studiate etc.) Evaluarea iniţială oferă 
profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, dar şi dificultăţile de învăţare ale elevilor ce trebuie remediate). Pornind de la datele oferite de 
evaluarea iniţială, profesorul îşi va organiza/ planifica demersul pedagogic imediat următor. 

În urma analizei rezultatelor obţinute de elevii claselor a V-a la testarea iniţială, la disciplina limba şi 
literatura română, am constatat că gradul de promovabilitate al elevilor din cele două clase este relativ 
scăzut, iar rezultatele obţinute de aceştia sunt, per ansamblu, slabe. Acestea, rezultatele, au fost analizate, 
apoi discutate, individual, cu elevii şi au fost aduse la cunoştinţă părinţilor în cadrul şedinţelor cu aceştia. 
Mi-am propus ca în demersul didactic următor să remediez deficienţele constatate şi să asigur progresul 
şcolar prin întocmirea unor programe de recuperare şi de dezvoltare, care să aibă conţinuturi adecvate 
nivelului fiecărei clase, prin alegerea unor metode moderne, activ-participative de predare-învăţare-
evaluare şi a unor forme optime de organizare a activităţii didactice.  

În concluzie, trebuie subliniată evoluţia pe care o înregistrează evaluarea iniţială în contextual teoriei 
curriculum-ului. Astfel, abordările mai recente ale teoriei privind evaluările în educaţie extend rolul 
evaluărilor iniţiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea iniţială este indispensabilă realizării unui 
demers didactic riguros şi eficace. Funcţiile ei sunt asigurate până la final, numai dacă resursele sunt 
stabilite şi folosite pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii optime de eficienţă.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Ediția a II-a revăzută și 
adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROJA ANDREEA NICOLETA 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și învățătorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor goluri ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

ROMAN ANDREEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN,” BACĂU 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Profesorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. Procesul 
de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor etape definite, 
înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente 
rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 



 

 

care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele :tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
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PROF. ÎNV. PREȘC. ROMAN DOINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,A. CRÎȘMARU” 
G.P.N.NR.1 DRĂGUȘENI/BOTOȘANI 

 
„Perfecţionarea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este 

făcută.”(Gemeniene Meyer- 2000) 
 Ca dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, evaluarea determină valoarea rezultatelor 

şi progreselor învăţării, reglează și este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării. Profesorul I. T. Radu 
defineşte evaluarea ca fiind : „procesul menit să măsoare şi să aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de 
educaţie sau a unei părţi a acestuia, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în 
desfăşurarea activităţilor, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării deciziilor 
privind ameliorarea în etapele următoare.” ( 1981). Evaluarea însoţeşte întregul proces educativ în diferite 
forme, începând chiar cu elaborarea curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare şi cu realizarea 
actului predării-învăţării. Organizarea unei activităţi interesante în care preşcolarii şi educatoarea se simt 
bine în timpul învăţării nu este un scop în sine. Educatoarea trebuie să înregistreze mereu progresele pe 
care le realizează preşcolarii în procesul de învăţare. De aceea evaluarea este gândită ca fiind un instrument 
pentru îmbunătăţirea activităţii la grupă, nu ca o probă a ceea ce ştiu sau nu ştiu preşcolarii la un moment 
dat. 

 Teoreticienii, dar și practica pedagogică aduc în atenția cadrelor didactice metodele tradiţionale şi 
cele complementare / alternative de evaluare. Practica dovdește că soluţia cea mai potrivită este îmbinarea 
eficientă a acestora, nu folosirea în exces a unora în detrimentul celorlalte. 

 Evaluarea orală - este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin întrebări / 
răspunsuri. Este folosită ca verificare curentă, parţială pe parcursul programului de instruire. Evaluarea 
orală facilitează exprimarea performanței prin comunicarea orală. Implică abilitatea de a transmite verbal 
mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, a identifica sensul cuvintelor 
prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, de a avea o 
pronunţie clară şi corectă. 

 Ca tehnici de realizare se utilizează: conversaţia de verificare, redactarea unui conţinut, a unui 
ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic, verificarea 
orală cu acordarea unui timp de pregătire, interviul ( tehnica discuţiei), verificarea realizată pe baza unui 
suport visual 

Exemplu de conversaţie de verificare: grupa mijlocie- Educarea limbajului/ tema: „ Cel mai bun 
povestitor”/ mijloc de realizare: joc didactic. La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, 
se pot adresa preşcolarilor următoarele întrebări: - Cine a scris povestea „Ursul păcălit de vulpe”? / Ce alte 
poveşti cunoști? / Care sunt personajele din poveste”? / Câte animale sunt în poveste? / Ce ai aflat despre 
vulpe? Dar despre urs? / Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce? / Dar cele negative? 
De ce? etc.  

 Interviul sau tehnica discuţiei cuprinde întrebări şi punerea în discuţie a unor probleme, fapt pentru 
care dobândeşte caracterul unei discuţii libere. Prin interviu, educatoarea are posibilitatea de a evalua o 
gamă largă din curriculum-ul predat: nivelul de performanţe în raport cu întrebările sau temele propuse; 
punctele tari şi punctele slabe ale pregătirii preşcolarilor; cauzele unor erori, neclarităţi sau lacune; 
capacitatea de exprimare orală; abilitatea de a argumenta şi interpreta. 

 Avantajele folosirii metodelor orale sunt: posibilitatea dialogului educatoare – preşcolar în cadrul 
căruia educatoarea îşi poate da seama nu doar de „ceea ce ştie ” copilul, ci şi cum gândeşte el, cum se 
exprimă; reprezintă un mijloc util de verificare a pregătirii preşcolarilor; îndeplineşte şi funcţii de învăţare, 
prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor; verificările orale îi deprind pe preşcolari cu comunicarea orală 
directă, cu logica expunerii, le formează spontaneitatea, dicţia, fluiditatea exprimării; favorizează dirijarea 
copiilor către răspunsuri corecte, prin întrebări suplimentare, ajutându-i să iasă din impas; permite tratarea 
diferenţiată a copiilor, făcând posibilă adecvarea gradului de dificultate a solicitărilor la posibilităţile 



 

 

acestora. Metoda are însă şi unele dezavantaje: validitate redusă, consumă mult timp, dezavantajează copiii 
timizi şi pe cei care elaborează mai greu răspunsurile, are fidelitate redusă, datorită mai multor factori, cum 
ar fi : durata scurtă a examinării, răspunsurile nu se conservă, comportamentul evaluatorului variază. 

 Probele scrise sunt întâlnite sub forma testelor sau a fişelor de evaluare. Evaluarea prin probe scrise 
prezintă următoarele avantaje: permite posibilitatea verificării multor preşcolari în timp scurt, este 
convenabilă preşcolarilor timizi, aceştia având oportunitatea de a-şi etala cunoştinţele în ritm propriu, fără 
ca educatoarea să intervină, are obiectivitate ridicată, sunt diminuate stările tensionale, de stres. 
Dezavantajele acestor probe sunt: nu permit dirijarea copiilor în formularea răspunsurilor sau în rezolvarea 
sarcinilor ( decât atunci când se explică sarcinile de lucru). 

 Probele practice sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, gospodăreşti, 
experimente pentru observarea unor fenomene ( ex: scufundarea, plutirea unor corpuri, apa în cele trei stări: 
lichidă, solidă, gazoasă”etc), confecţionarea unor cărţi , reviste, albume cu fotografii ( „ Toamna în culori”, 
„Iarna pe uliță” ”, ,,Animale mari și mici”etc.), realizarea unor colecţii, rezolvarea unor sarcini cu conţinut 
matematic, sarcini de comunicare orală sau scrisă, pe baza softurilor educaţionale. 

 În evaluarea complementară se utilizează o mare varietate de strategii alternative, destinate evaluării 
calitative. Mai des întâlnite în activitatea noastră, a educatoarelor sunt: observarea sistematică a 
comportamentului copilului, chestionarul, fişa de evaluare individuală, investigaţia, studiul de caz, 
proiectul, portofoliul grila de evaluare / autoevaluare, , evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

 Portofoliul este una dintre cele mai întâlnite metode de evaluare. În cadru proiectului „Toamna”- 
portofoliul este realizat sub forma unui album cu lucrările copiilor :desene, picturi, lucrări practice realizate 
în timpul derulării proiectului, fişe individuale de lucru, poeziile învăţate pe perioada proiectului ilustrate 
de către copii), fotografii din timpul activităţilor desfăşurate dramatizare „Balada unui greier mic”, 
colectare de materiale din natură, concurs de creativitate „Parada legumelor hazlii”, experimente : „Cum 
plutesc frunzele ?”, „Apa şi plantele”, ,,Frunze sub lupă”,oferirea unor recompense, diplome: ,,Cel mai 
frumos costum”, ,,Mâncăm sănătos”, „ „Hărnicuţul/hărnicuţa grupei”, „ Micul artist”. Am realizat 
portofoliului grupei împreună cu preșcolarii sub forma unei mape și a unui album, unde am adunat lucrări 
reprezentative, poze din timpul activităţilor didactice, cât şi din timpul unor activităţi extracurriculare 
(plimbări, concursuri, activităţi socio-umanitare). Dezavantajul portofoliului este acela că nu poate fi repede 
şi uşor de evaluat. Este greu de apreciat conform unui barem strict, deoarece reflectă creativitatea şi 
originalitatea copilului. Ca metoda alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere 
calitativă 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate la grupă, sunt 
următoarele: Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, Ghicitorile, Ciorchinele, Diagrama Venn, 
Examinarea povestirii, Tehnica florii de nufăr, Cubul, Cvintetul, Explozia stelară.  

 Turul galeriei - se utilizează după soluţionarea de către copii a unor sarcini primite în grup. 
Rezultatele activităţilor sunt expuse, iar fiecare grup, prin rotaţie, vizualizează lucrările realizate. Se 
realizează un dialog interactiv între copiii „autori” ai lucrărilor şi copiii „vizitatori”. Copiii fiecărui grup 
vor fi, la rândul lor, în calitate de autori şi vor oferi explicaţii privind modul de realizare a sarcinii, 
contribuţia fiecărui membru al grupului, rezultatul muncii lor, dar şi în calitate de vizitatori, formulând 
aprecieri despre modul în care au fost rezolvate sarcinile. 

 În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formele 
tradiţionale, îmbogăţind practica evaluativă. Deoarece ambele tipuri de metode prezintă atât avantaje, cât 
şi limite / dezavantaje, este necesară îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume metodă de evaluare fiind 
determinată de vârsta copiilor, de volumul de cunoştinţe, de categoria de activitate şi, în mod deosebit, de 
obiectivele urmărite.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ...VĂZUTĂ ALTFEL ! 
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Secolul 21 este secolul în care rolul profesorului se schimbă de la un an la altul. Cu toții suntem supuși 

acestor modificări, atât elevii cât și profesorii. Iar cadrele didactice ,trebuie să recunoaștem că aceste 
schimbări nu sunt întotdeauna în avantajul actului educațional. 

Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 
şi învăţare. Aceasta are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Evaluarea a fost, este și va fi o parte importantă în cadrul școlii. Ca profesor de limba engleză , cu o 
experieță de 12 ani, pot spune cu convingere, că evaluarea este importanta dar si incomodă în același timp. 
Deoarece aceasta materie implică o evaluare deosebita și minutioasă, am decis ca începând de anul trecut, 
evaluarea inițială să se defășoare diferit. Am dorit să mă îndepărtez de evaluarea inițială clasică, de cea cu 
creionul și cu hârtia în față.  

Consider că actul educațional este o mare provocare pentru toate cadrele didactice. Suntem copleșiți 
din ce în ce mai mult de numărul mare de elevi pe care îi avem într-o clasă, suntem supuși unor schimbări 
radicale de multe ori, forme fără fond, iar noi, profesorii trebuie să motivăm copiii și să ajungem la o un 
anume standard, fiind mereu updatați. Așa că trebuie să evaluăm elevi care , de cele mai multe ori vin fără 
motivație la oră, elevi a căror părinți au tot mai multe pretenții nefondate, să avem rezultate la diferite 
examene, olimpiade și testări. În plus, lipsa materialelor adecvate, o bază materială sănătoasă, toate acestea 
contribuie la o evaluare mai mult sau mai puțin obiectiva. 

Aceasta evaluare inițială ne ajută să luăm o decizie privind munca cu un grup de elevi. Dupa această 
evaluare inițială încep provocările, problemele și gândim strategiile pe care trebuie să le folosim pe 
parcursul anului școlar. Evaluarea inițiala la limba engleză se bazează în general pe teste clasice, în care 
exercițiile de gramatică și cele de vocabular primează. Deși profesorul de limbi straine dezvoltă competențe 
cum ar fi: citirea, scrierea, conversația, înțelegerea de mesaje, gramatica,vocabularul și pronunția (reading, 
writing, speaking, listening, grammar , vocabulary amd pornunciation), evaluarea initiala este destul de 
clasica si de banală . 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

În ceea ce mă privește, am ales optat in cadrul evaluării de la început de an ,metode de evaluare orale 
fiind mai puțin răspândite. Principalul avantaj al acestor metode îl constituie posibilitatea dialogului 
profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, elevul se poate corecta imediat sau în 
cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare sau o motivare a răspunsului. 
Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc. Folosesc aceaste metode 
aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez 
cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte importantă pentru formarea competenţei de 
exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală are loc printr-o serie de întrebări legate de 
tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea unei imagini, descrierea unor experienţe 
personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa 
reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. Asta am aplicat și la început de an. Elevii 
s-au simțit în largul lor, luând parte la diferite activități de evaluare cum ar fi prezentarea unei întamplări 
din vacanța, dialoguri, interviuri, postere, in funcție de nivelul clasei. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului este o altă metodă la care am apelat. Aceasta le oferă, atât 
profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și 
astfel se folosește un mod interactiv de testare a cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi 
implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. 
În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora 



 

 

elevii pot da acest examen prin intermediul calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul 
lor de cunoştinţe. 

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



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, ROL ȘI CARACTERISTICI 
 

ROMOCEA MIRELA – SILVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16, ORADEA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, CLASA A II-A 
 
Parte esențială a procesului instructiv-educativ, evaluarea verifică, măsoară şi apreciază rezultatele 

şcolare ale elevilor obţinute într-un anumit interval de timp.  
Rolul/ scopul evaluării este acela de a fundamenta deciziile, de a conştientiza problema şi de a 

influenţa evoluţia subiectului evaluat spre rezultate mai bune. Dintre funcţiile sociale şi educaţionale ale 
evaluării, enumerăm funcţiile: diagnostică, ameliorativă, prognostică, de orientare şcolară, de selecţie, 
motivaţională, constatativă, certificativă (Petty 2007). Însă principala funcţie a evaluării rămâne aceea de a 
determina măsura în care diferitele obiective pedagogice au fost atinse. În acelaşi timp, încearcă să explice 
randamentul nesatisfăcător. 

Datele furnizate în urma evaluării sunt utile pentru luarea unor decizii administrative, cum ar fi 
repartizarea materiei de studiu pe clase şi secvenţierea optimă a acesteia. Orice program de evaluare judicios 
se întemeiază pe o evaluare periodică destul de frecventă (înainte, în timpul şi la sfârşitul anului şcolar), 
aducând la cunoştinţa elevilor rezultatele diferenţiat şi nu global. Aprecierea şcolară este o formă clasică 
de întărire de către învăţător a achiziţiilor dobândite în procesul învăţării. Prin întărire se înţelege “sistemul 
de recompense şi de penalizare menit să asigure selecţia şi fixarea răspunsului sau reacţiei adecvate’’(Radu 
1974 ).  

Din punct de vedere al momentului în care se realizează, evaluarea este de mai multe tipuri: iniţială 
sau predictivă; continuă sau formativă; finală sau sumativă (Cucoş 2000). 

Testele iniţiale se administrează la începutul unei etape de instruire şi sunt destinate să ofere 
profesorului informaţii privind nivelul cunoştinţelor şi al capacităţilor formate şi de care elevii au nevoie 
pentru a putea parcurge cu succes următoarea etapă de instruire. Ele îndeplinesc atât o funcţie diagnostică, 
cât şi prognostică. La clasa a II-a, testele iniţiale se aplică la fiecare disciplină de studiu din planul-cadru, 
fără a fi consemnate calificativele în catalogul clasei. 

Testele de evaluarea iniţială sunt indispensabile pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară 
continuării studiului unor discipline. 

 Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi 
a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare).  

Testele de evaluarea iniţială pe care le administrăm nu îşi propun aprecierea performanţelor globale 
ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, de aceea le raportăm la competențe realizate sau în curs de realizare. 
Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, ca dascăli, reuşim să-i determinăm 
pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc 
motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate.  

Avantajul testelor iniţiale la clasa a II-a este acela că, fiind anunţaţi de la început că nu vor fi trecute 
calificativele în catalog/ carnet, elevii au ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes 
a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă (ci, mai degrabă, un exerciţiu util 
activităţii de învăţare).  

În elaborarea testelor de evaluare iniţială se porneşte de la programa şcolară corespunzătoare clasei 
absolvite în anul şcolar precedent, la o anumită disciplină (în cazul clasei a II-a, programa aferentă clasei 
I). Exerciţiile/itemii trebuie concepuţi gradual, de la subiecte uşoare pe care toţi elevii ar trebui să fie 
capabili să le rezolve corect, până la exerciţiile dificile, accesibile doar elevilor foarte bine pregătiţi.  

După centralizarea rezultatelor, se face o analiză amănunţită a măsurii în care elevii stăpânesc 
cunoştinţele necesare continuării învăţării la disciplinele de studiu specifice învățământului primar. 
Concluziile evaluării inițiale vor constitui, astfel, premisa pentru progresele și desfășurarea ulterioară a 
procesului didactic.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROMOCEA RAMONA 
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROIT 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor, deoarece își propune, de cele mai multe ori și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ” este mai ușor să previi decât să vindeci ”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ROȘCA OANA 

ȘCOALA GIMN. ,, SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” BUZĂU 
 
 Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, 
se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 

receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

• tratarea diferențiată a elevilor; 
• selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
• utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
• îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 



 

 

inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MIHALACHE FLORENTINA 

PROF. ROȘU FLORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA 

 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca 
predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică.  

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională). 

 Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Ca profesor 
de limba engleză, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul acesteia 
aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate 
folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică în unele cazuri la 
limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă ajută să îmi dau 
seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor sumative, care se 
pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, examene de bacalaureat etc., 
sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

 Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 



 

 

structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 
pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie (opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and 
against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, 
la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre 
subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, anul acesta am 
folosit această metodă la clasa a IX-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre tradiţii si obiceiuri de 
Halloween. 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

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

obținute, această activitate să poată fi ameliorate și perfecționată în timp.”  
 La disciplina matematică, evaluarea inițială are rolul de a stabili dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile introducerii noilor conținuturi matematice. Acest tip de 

evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune 
ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). 
Înțelegerea rolului și a funcției acțiunii de evaluare implicș, înainte de toate, precizarea laturilor acestei 
activități: extinderea acțiunilor evaluative de la verificarea și aprecierea rezultatelor la evaluarea procesului, 
a modului cum s-a desfurat activitatea care a condus la rezultatele constatate, pe de o parte, conturarea unor 
modalități mai eficiente de implicare și integrare a actelor evaluative, pe de alt parte. Înțelegerea naturii 
proceselor de evaluare din unghiul celor două abordri permite relevarea esenței acestei acțiuni și anume, 
aceea de cunoaștere a efectelor activității în vederea perfecționării procesului în etapele urmtoare ale 
desfășurării sale. Pentru realizarea cu rezultate pozitive a proceselor evaluative, o însemnătate deosebită o 
are delimitarea, în cadrul acestora, a cel puțin două–trei dimensiuni sau operații distincte, care alcătuiesc 
totuși o unitate. Să nu uităm că actul evaluativ implică operații de măsurare a fenomenelor pe care le vizează 
și de apreciere a datelor obținute. Măsurarea constă în utilizarea unor procedee și instrumente de lucru prin 
care se stabilește o relație funcțională între un ansamblu de simboluri (cifre, litere,expresii) și un ansamblu 
de obiecte sau evenimente, conform unor caracteristici observabile pe care acestea le posedă în grade 
diferite. 

 Aprecierea – identificată uneori cu însăși noțiunea de evaluare – presupune emiterea unor judecăți 
de valoare asupra rezultatelor măsurării, pe baza unui cadru de referință, a unui criteriu sau a unei scări de 
valori. 

 În cadrul evaluării inițiale avem două mari obiective:  
a) Un prim obiectiv urmărit în evaluarea elevilor îl constituie cunșotințele acestora. Volumul și 

calitatea achizițiilor reprezintă nu numai factorul de succes în activitățile viitoare, ci și fundamentul pe care 
se clădșete întregul edificiu al personalității. Acțiunile de evaluare a cunoștințelor însușite de elevi vor 
urmări atât volumul/cantitatea acestora, cât și calitatea lor, concretizat în precizie și durabilitate, 
aplicabilitate și transfer, adecvanță și flexibilitate. 

b) Un al doilea obiectiv, de altfel strâns corelat cu primul, îl reprezintă nivelul de dezvoltare a 
diverselor aptitudini/abilități intelectuale, de genul: a observa, a măsura, a utiliza informații, a recurge la 
artificii de calcul, a raționa, a investiga etc. A-i învăța pe elevi să gândească și cum să gândească, a le forma 
capacitatea de autoinstruire înseamnă a le crea disponibilitatea pentru o instruire continuă, condiție esențială 
a unei integrări eficiente în activitatea profesională. 

 Constatarea performanțelor nu indică nivelul și calitatea pregătirii elevilor. Rezultatele obținute la 
probele de evaluare dobândesc o semnificație evident numai în condițiile unei aprecieri corecte, bazată pe 
raportarea lor la criterii clar precizate. 

 Oricare ar fi sistemul de notare folosit, modurile de expresie a aprecierilor sunt convenționale. Ele 
sunt simboluri utilizate pentru evaluarea rezultatelor constatate, îndeplinind prin aceasta mai multe funcții: 
exprimă aprecierea rezultatelor măsurate; permite clasificarea elevilor, determinarea rangului fiecăruia în 
cadrul clasei; contribuie la cultivarea motivației elevilor față de învățătură; oferă elevilor repere de 
autoapreciere a rezultatelor și le cultivă capacitatea de autoevaluare. 

 Evaluarea inițială este o componentă indispensabilă a tehnologiei didactice, o raportare (comparare) 
a planului la rezultatele obținute, în scopul de a opera corecturi, reorientări sau restrucurări totale sau 
parțiale ale sistemului analizat. Ea poate viza întregul proces de învățare sau doar componente ale acestuia. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

ÎNV. ROTARU MIHAELA 
 
 Evaluarea inițială este foarte importantă, deoarece se vede nivelul de pregătire a elevului și în funcție 

de cunoștințele acestuia se poate face o planificare a procesului de predare-învățare-eveluare.  
  Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 Este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini luarea deciziilor 

pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care servește să 
planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor a grupului. 

 Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

 Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 



 

 

cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

 



 

 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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G.P.N. CRISTEȘTII-CICEULUI, BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
Activitatea instructiv –educativă, bazată pe ideile înnoitoare ale teoriei pedagogice, aduce inovaţii şi 

în domeniul evaluării. 
În acord cu prevederile Noului Curriculum Naţional, strategiile de evaluare a rezultatelor pe care le 

obţin copiii în învăţare sunt mult mai obiective. Ele propun modalităţi mult mai flexibile de apreciere a 
performanţelor în învăţare ale copiilor care tind să adauge vechilor practici evaluative o paletă largă de noi 
posibilităţi, mult mai atrăgătoare şi stimulative. 

Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar este gândit în spiritul planificării pe teme. Activitatea 
didactică se structurează pe teme variate ,alese (pornind de la interesul pe care copilul îl manifestă faţă de 
un anumit subiect),ori pe care educatoarea doreşte să le aducă în atenţia copiilor. 

Temele sunt apropiate de mediul în care se dezvoltă copilul, de nivelul de cunoaştere al acestuia. 
 Dezvolarea potențialului individual al copiilor este obiectivul central al  
activității didactice din grădiniță , activitatea de evaluare a performanțelor  
învățării este focalizată pe aprecierea ritmului și calității achizițiilor individuale  
și pe asigurarea motivației pentru învățare ,aspecte realizate cel mai eficient  
prin intermediul evaluării de tip formativ. 
Evaluarea didactică este un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, 

comportamente, performanţe, prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de 
,,etalon”. În funcţie de aplicabilitate, la nivelul activităţii instructive-educative, evaluarea este concepută 
sub forma următoarelor ipostaze: evaluarea randamentului şcolar al elevilor, evaluarea activităţii didactice 
a profesorilor, evaluarea programelor educaţionale, evaluarea Evaluarea didactică este un procedeu 
psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, comportamente, performanţe, prin raportarea 
acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de ,,etalon”. În funcţie de aplicabilitate, la nivelul 
activităţii instructive-educative, evaluarea este concepută sub forma următoarelor ipostaze: evaluarea 
randamentului şcolar al elevilor, evaluarea activităţii didactice a profesorilor, evaluarea programelor 
educaţionale, evaluarea instituţilor de învăţământ şi evaluarea sistemului de învăţământ. 

Evaluarea îşi dovedeşte necesitatea din cel puţin trei perspective: a cadrului didactic responsabil de 
formarea elevilor, a elevului şi a societăţii ca beneficiară a “produselor” sistemului educaţional. 

Din perspective profesorului, evaluarea se impune ca o necesitate deoarece prin intermediul ei cadrul 
didactic obţine informaţii privind calitatea prestaţiei sale didactice şi are posibilitatea de a adopta măsuri 
care să eficientizeze stilul de învăţământ pe care-l promovează. 

Din perspective elevului, evaluarea exercită un impact considerabil în mai multe planuri. Astfel, ea 
orientează şi dirijează activitatea de învăţare a acestuia ajutându-l să-şi formeze un stil de învăţare; oferă 
posibilitatea cunoaşterii gradului de îneplinire a sarcinilor şcolare contribuind la formarea unei imagini de 
sine cât mai corecte; determină efecte pozitive în planul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor prin repetarea, sistematizarea pe care le prilejuieşte; produce efecte în planul relaţionării 
elevului cu ceilalţi membrii ai grupului şcolar din care face parte; influenţează dezvoltarea psihică a elevilor 
în multiple planuri ale personalităţii lor. 

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

 
Bibliografie:  
Constantin Cucoș- Pedagogie ,Ed. Polirom 
 Liliana Ezechil,Mihaela P.Lăzărescu- Laborator preșcolar, Buc.2002 
 Revista ,,Învățământ Preșcolar,, -2000 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR RUS IOANA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD,  

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Evaluarea verifică, măsoară și apreciază rezultatele școlare ale elevilor obținute într-un anumit 

interval de timp. 
Scopul evaluării se realizează pentru fundamentarea deciziilor, conștientizarea problemei și 

influențarea sistemului evaluat. 
Funcțiile sociale și educaționale ale evaluării sunt: diagnostică - depistarea lacunelor, greșelile 

elevilor și înlăturarea acestora (teste de cunoștințe de tip diagnostic); ameliorativă; prognostică - evidențiază 
performanțele viitoare ale elevilor (teste de aptitudini, teste pedagogice ce verifică calitatea învățării); 
orientarea școlară; de selecție - clasificarea și ierarhizarea elevilor (teste standardizate de tip normativ); 
motivațională; constatativă; certificativă. 

Din punctul de vedere al momentului evaluării întâlnim: evaluare inițială, predictivă; evaluare 
continuă, formativă; evaluare finală, sumativă. 

Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire, începutul unui ciclu curricular, al 
unui ciclu școlar, al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare. Are funcție diagnostică, scopul 
fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție 
prognostică, prin proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii. 

Evaluare la începutul unui an școlar; La începutul fiecărui an școlar se face o recapitulare (una, două 
săptămâni) a materiei predate anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi 
folosite în predarea noii materii. În această etapă evaluarea se face prin examinare orală. La finalul 
recapitulării se dă un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad mediu de dificultate). 
Se evidențiază lacunele elevilor, luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul își face un plan de 
recuperare și proiectează activitatea diferențiată. Uneori testul inițial este folosit pentru evaluarea 
progresului elevilor la finalul anului școlar. 

Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul de cunoștințe, deprinderi și atitudini 
dobândite anterior. Profesorul stabilește ce competențe specifice dorește să evalueze și alege conținuturi pe 
care le consideră relevante. 

Tactica ideală: găsește defectele, repară și mergi mai departe. 
Bloom: „Esența strategiilor de învățare este instruirea în grup asociată cu feedback frecvent și ajutor 

individual de corijare după nevoile fiecărui elev”. 
Metode și tehnici standard de testare: cu itemi obiectivi – se situează în zona inferioară a domeniului 

cognitiv dar au o mare obiectivitate în măsurarea rezultatelor învățării (tehnica alegerii duale, perechilor, 
alegerii multiple); cu itemi semi-obiectivi (itemi cu răspuns scurt/de completare, întrebări structurate); cu 
itemi subiectivi (rezolvarea de probleme). 

Metode alternative de evaluare: investigația – elevul caută o soluție deosebită la sarcini de 
complexități diferite; proiectul – se desfășoară pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, sunt două etape, 
una de colectare a datelor, cealaltă de realizare efectivă a proiectului; portofoliul – urmărește progresul 
elevului la o anumită disciplină, dar mai ales atitudinea elevului față de acea disciplină pe o perioadă mai 
lungă de timp. 
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-EVALUAREA INITIALA- 
METODE SI TEHNICI APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII INITIALE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 
 

AUTOR: MONICA RUS 
 
 EVALUAREA INITIALA: CONCEPT SI IMPORTANTA 
 In invatamantul preuniversitar evaluarea ca si concept inseamna a cunoaste, a explora si a previziona 

factorii si conditiile care pot asigura buna derulare a procesului instructiv educativ. 
 Evaluarea este o premisa esentiala pentru proiectarea si organizarea viitoarea a programului general 

de pregatire scolara a elevilor. 
 In mod particular evaluarea initiala sau predictiva la Geografie , este o activitate orientata spre 

cunoasterea particularitatilor disciplinei la inceputul unui nou ciclu de invatare, realizata cu mijloace de 
investigare adecvate si avand ca scop imbunatatirea anumitor parametrii ai acesteia. 

 Altfel spus evaluarea initiala vizeaza masurarea si aprecierea nivelului de pregatire al elevilor 
inaintea inceperii uniu ciclu care poate fi an scolar, semestru, capitol,lectie sau inceperea studiului unei noi 
discipline. 

 De rezultatul evaluarii initiale va depinde mai apoi proiectarea activitatii didactice viitoare care se 
va realiza in functie de nivelul de pregatire al elevilor. 

 Evaluarea initiala marcheaza linia de start necesara pentru debutul activitatii instructiv-educative in 
cele mai bune conditii ,care se realizeaza in vederea asigurarii calitatii procesului de invatare. 

 METODE SI TEHNICI FOLOSITE IN EVALUAREA INITIALA LA DISCIPLINA 
GEOGRAFIE, 

 Pentru evaluarea initiala la Geografie se pot folosi diferite tehnici si metode de evaluare prin care se 
pot evidentia calitativ si cantitativ cunostintele elevilor: 

 1. CHESTIONAREA ORALA. 
 Chestionarea orala sau tehnica intrebarilor , este o forma de conversatie prin care se poate verifica 

gradul de insusire a cunostintelor elevilor prin mai multe procedee: 
 a. Chestionare orala frontala- presupune adresarea mai multor intrbari intregului grup de elevi si apoi 

selectarea a cate unui singur elev care va raspunde la cate o singura intrebare. 
 b. Chestionarea orala a unui grup- presupune alegerea unui singur grup spre care vor fi indreptate 

intrebarile pentru ca mai apoi elevii grupului sa raspunda alternativ. 
 c. Chestionarea orala individuala- presupune adresarea mai multor intrebari unui singur elev, care la 

final va fi notat. 
 2. EXAMINAREA PRIN TESTUL DE SONDAJ INITIAL 
 Pretestul sau testul initial-se aplica la inceputul anului scolar\semestrului , cu scopul de verificare a 

insusirii materiei din anul\semestrul anterior. 
 Se urmareaste in principal identificarea lacunelor, formarea grupelor pentru recuperarea materiei si 

organizarea adecvata a predarii- invatarii. 
 3. EXAMINAREA PRIN LUCRARI DE CONTROL 
 Lucrarile de control vizeaza verificarea cunostintelor dintr-un capitol si capacitatea de sinteza a 

elevilor. In general, aceste lucrari pretind cunostinte care solicita analize, comparatii, interpretari sau 
utilizarea cunostintelor intr-un context nou. 

 4. EXAMINAREA EXPUNERII 
 Tehnica expunerii orale a cunostintelor este o forma a discutiei prin care se evalueaza capacitatea de 

sinteza, analiza si selectie a unui volum mare de cunostinte si de prezentare a acestora intr-o forma personala 
care solicita gandirea logica si memoria 

 In concluzie evaluarea initiala permite proictarea corecta a desfasurarii activitatii de instruire si are 
ca obiectiv aprecierea nivelului de pregatire al elevilor si identificarea lacunelor in vederea completarii lor 
si organizarii adecvate a activitatii de predare. 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
 

GRUPA MICĂ „MUGURAŞI” 
GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 

PROF. ÎNV. PREŞC. NICOLETA LIVIA RUS 
 
Nivel:I 
Categoria de activitate: Domeniul Ştiinţǎ 
Proba aplicată: “Muguraşii isteţi ”  
OBIECTIVE: - sǎ clasifice obiecte dupǎ criteriul culorii; 
- sǎ sorteze obiecte dupǎ criteriul mǎrimii: mare, mic; 
- sǎ perceapǎ poziţiile spaţiale: sus - jos, pe -sub. 
- Să coloreze frunza mai mare 
 
ITEMI DE EVALUARE:  
I1: Clasificǎ obiecte dupǎ criteriul culorii - 3p 
I2: Sorteazǎ obiecte dupǎ criteriul mărimii: mare-mic - 2p 
I3: Denumeşte poziţiile spaţiale: sus-jos - 2p 
I4: Coloreaza frunza mare: - 2p  
 
A- comportament atins 7-9p 
D- comportament în curs de dezvoltare 5-6p 
S- necesitǎ sprijin 1-4p 
 
 
Fişă individuală 
Colorează corespunzător frunza mai mare 
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA GIMNAZIU 
 

PROFESOR: RUSAN OANA-RALUCA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195, BUCUREŞTI 

 
MOTTO: “Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă e ei pentru viitor” 
( John F. Kennedy) 
 
Evaluarea iniţială este o componentă a procesului de predare-învăţare-evaluare, alături de evaluarea 

formativă şi de cea sumativă. 
La începutul unui ciclu de instruire, profesorul aplică testul iniţial cu scopul ”stabilirii nivelului de 

pregătire al elevilor în termeni de: cunoştinţe, competenţe şi abilităţi. Verifică obiectivele care asigură 
premisa atingerii celor propuse pentru etapa următoare şi sprijină planificarea activităţilor următoare”. 
(Marilena Pavelescu, 1, pag. 314) 

 Evaluarea predictivă oferă profesorului informaţii despre: potenţialul de învăţare al copiilor, 
lacunele ce trebuie completate şi remediate. Ulterior, acesta planifică demersul didactic următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a educabilului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare, sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea noţiunilor ce vor fi evaluate, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar rezolvării fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Dintre metodele şi tehnicile de evaluare folosite în cadul orelor de Limba şi literatura română, la 

gimnaziu, se pot menţiona cele:  
-tradiţionale: probe orale (conversaţia de verificare; tehnica discuţiei; verificarea realizată pe baza 

unui suport vizual; verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; prezentarea unui conţinut, a unui 
ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii; 

 probe scrise – teste; 
 probe practice-teste de lectură privind câmpul vizual şi ritmul lecturii. 
-complementare ( observarea sistematică a vocabularului copilului; chestionarul de evaluare a 

lecturii, chestionarul de evaluare a capacităţilor metacognitive-v. Alina Pamfil, 1, pp.205-211);  
-interactive (lectura anticipativă, eseul de cinci minute, harta subiectivă a lecturii, posterul, colajul, 

Unul stă, ceilalţi circulă, Turul galeriei, jurnalul reflexiv-v. Mihaela Ilie, 1, pp.223-234). 
 Rezultatele la testele scrise sunt aduse la cunoştinţă elevilor, explicându-se baremul de notare pe 

înţelesul acestora. 
Apelând la metode variate de evaluare predictivă, profesorul evită rutinarea şi reuşeşte să atragă elevii 

spre actul educaţional, implicându-i. In plus, cadul didactic, adaptează particularităţilor de vârstă şi 
individuale demersul său didactic. 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE 
 

PROF. ALINA IOANA RUSCOVAN 
LICEUL TEORETIC BOGDAN- VODĂ, VIȘEU DE SUS 

 
Evaluarea are rolul de a masura si aprecia, in functie de obiective, eficienta procesului de predare – 

invatare, raportata la indeplinirea functiilor ei,A evalua înseamna deci a determina masura in care 
obiectivele programului de instruire au fost atinse precum si eficienta metodelor de predare-invatare 
folosite. 

Termenul de evaluare scolara desemneaza actul prin care - referitor la o prestatie orala, scrisa sau 
practica - se formuleaza o judecata prin prisma unor criterii. . 

Evaluarea este aplicabila in doua planuri: 
1. cu referire la efectele invatarii 
2. cu referire la insusi procesul instructiv-educativ 
Primul plan vizeaza relatia profesor-elev: nivelul de pregatire a elevilor si evolutia acestuia in timp, 

in functie de posibilitatile lor reale de invatare prin raportare a performantelor obtinute de scoala la cele 
asteptate de societate. 

Al doilea plan vizeaza autoestimarea profesorului, factorii de indrumare si control ai invatamantului 
in vederea asigurarii unei verificari sistematice si integrale a performantelor elevilor, a conceperii si 
realizarii unui proces instructiv-educativ capabil sa cultive interesul ptr studiu al elevilor. 

Verificarea si aprecierea cunostintelor dobandite de elevi in scoala detin o pondere insemnata in 
munca profesorului la clasa. Pe langa prezentarea metodelor de predare, pregatirea psihopedagogica trebuie 
sa include si familiarizarea cu tehnicile de examinare si notare. 

Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul unui program de instruire. Ea permite sa se prevada 
sansele de succes ale programului. Profesorul poate sa verifice punctele forte si punctele slabe ale elevilor 
in scopul optimizarii nivelului de pregatire de la care pornesc si a gradului in care stapanesc cunostintele si 
abilitatile necesare asimilarii continutului etapei care urmeaza, constituie o conditie hotaratoare pentru 
reusita activitatii didactice. Aceasta strategie isi propune sa identifice sensibilitatea si potentialul cognitiv 
al elevilor ,,ceea ce influenteaza cel mai mult invatarea sunt cunostintele pe care elevul le poseda”. 

Datele obtinute prin evaluarile initiale ofera profesorului posibilitatea de a-si alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului continut, dar si de a gandi modalitati de instruire diferentiata. 

Evaluarea predictiva poate fi considerata o strategie psihopedagogica distincta deoarece poate fi 
desfasurata nu numai la inceputul anului, ci si la mijlocul sau sfarsitul lui, atat inaintea unei teme, cat si in 
orice moment al ei . Pe de alta parte, aceasta strategie nu se limiteaza la testarea cunostintelor elevilor 
deoarece isi propune, de cele mai multe ori, si evidentierea unor priceperi si aptitudini. 

Evaluarea initiala este utila pentru refacerea sau remedierea unei stari de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a notiunilor fundamentale ce vor fi implicate in sustinerea 
invatarii urmatoare, pentru a omogeniza, intr-un fel, fondul de cunostinte si abilitati indispensabile unui 
nou proces.) 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare apotenţialului de învăţare,dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate ori 
a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare).Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor,fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere.Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-ideterminăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelorşi confruntare cu situaţii noi de învăţare,care trezesc motivaţia cunoaşteriişi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate.Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu 
vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a 
subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de 
învăţare(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind 
redactarea unei lucrări scrise,etc.),concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare. 



 

 

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real 
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului!Un interval mai larg de timp pentru 
desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

RUSU CONSTANTIN, LICEUL „MIHAIL SADOVEANU” BORCA 
 
În concordanţă cu fenomemele care o fac necesară, evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
 a)Functia diagnostică vizează cunoaşterea măsurii în care subiectii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 

capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. Deci: 
 -ceea ce ştiu, identificarea lacunelor în pregătire; 
 -determinarea a ceea ce sunt capabili să înveţe (abilităţi, capacităţi), cunoscând ca “însuşirea de 

cunoştinţe este un proces în cadrul căruia fiecare nouă capacitate se construieşte pe o fundaţie asigurată de 
capacităţile anterior învăţate”; 

 -stăpânirea conceptelor principale cu ajutorul cărora vor putea asimila conţinuturile noi şi fondul de 
reprezentări care să favorizeze înţelegerea acestora; 

 -capacitatea de a lucra independent; 
 -abilitaţile necesare însuşirii conţinuturilor experimentale şi aplicative; 
 -capacitatea de comunicare(întelegerea documentelor scrise, eficacitatea lecturii ş.a.m.d.); 
 -depistarea unor deficienţe, dificultăţi de învăţare; 
 -stăpânirea cunostinţelor şi capacităţilor care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi 

şi formarea noilor competenţe-comportamente necesare realizării noilor obiective. 
 b)Funcţia prognostică. Se exprimă în faptul că sugerează profesorului condiţiile probabile ale 

desfaşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. 
Pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului urmator, demersurile didactice 

considerate adecvate posibilităţilor de învăţare al elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare. Pe baza 
diagnozei sunt degajate, deci, ”ipotezele” acţiunii, un pronostic al acesteia care se concretizează în 
reprezentarea activităţii în funcţie de obiective şi resurse disponibile. Anticiparea activităţii se întemeiază 
pe utilizarea “gândirii previzionale” şi constă în a proiecta în timp şi în spaţiu desfăşurarea unor acţiuni 
orientate spre realizarea obiectivelor, deci etapele activităţii, componentele ei şi efectele probabile. 

   Realizarea evaluarii iniţiale impune mai multe condiţii: 
 -schimbarea mentalităţii după care realizarea ei constituie o risipă de timp sau o utilizare neraţională 

a acestuia şi înţelegerea faptului că, dimpotrivă este util “să ştii să pierzi timp pentru a câstiga”; 
 -capacitatea de a gestiona raţional timpul de învăţământ; 
 -înţelegerea evaluării iniţiale nu ca simplu test de pornire, de inventariere, ci ca demers care însoţeste 

activitatea pe o durata mai mare de timp. 
Deşi locul ei este la începutul activităţii, evaluarea iniţială nu reprezintă numai o acţiune prealabilă 

unui demers didactic, ci constituie un moment al activităţii, făcând parte integrantă din aceasta. De aici, 
necesitatea de a fi realizat nu ca scop în sine, ci astfel încât să-şi îndeplinească rosturile de prefigurare a 
activităţii în continuare, orientând-o şi făcând-o mai eficace. 

 Dezvoltări mai recente ale teoriei privind evaluările în educaţie extind rolul evaluărilor iniţiale 
raportându-le, în general, la orice activitate de educaţie, indiferent de dimensiunea ei. În obţinerea de 
informaţii privind trei aspecte principale: 

 -analiza situaţiei, constând în identificarea elementelor observabile ale realităţii înconjurătoare ; 
 -cunoaşterea potenţialului uman al celor care participă la activitate (educator, elevi, părinţi, alte 

persoane); 
 -transformarea datelor în probleme de rezolvat, prefigurând punctele cheie, care pot fi de natură şi 

de nivele diferite (instituţionale, organizaţionale, pedagogice, grupate etc.) 
 Evaluarea iniţială trebuie să însoţească activitatea pe toată durata ei, sub forma obţinerii de informaţii 

referitoare la ecartul faţa de obiective. Această informare continuă şi simultană a efectelor acţiunii este 
hotărâtoare în reuşita activităţii pentru ca, prin ea, demersul întreprins este pus în concordanţa cu mersul 
învăţării. Ea produce efecte pozitive în măsura în care permite să fie reconstruită, fără întrerupere, acţiunea 
(reglarea acesteia). 

 În concluzie, pot fi considerate ca aparţinând problematicii evaluării iniţiale mai multe idei : 
 - Evaluarea iniţiala este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace; 



 

 

- Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite 
pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţa ; 

 - Constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a pogramului de instruire.  
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
PENTRU 

COPIII CU CERINȚE SPECIALE DE ÎNVĂȚARE 
 

PROF. ELENA RUSU 
LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIȚĂ” BAIA MARE, MARAMUREȘ 

 
Evaluarea este o componentă foarte importantă în procesul didactic de învățare deoarece contribuie 

la îmbunătățirea strategiilor didactice. 
Evaluarea inițială se realizează de obicei la începutul unui program de instruire (cls. a IX a) și 

determină nivelul de pregătire al celor evaluați la momentul respectiv. Aceasta constituie un punct de 
plecare pentru repartizarea materiei de studiu și secvențierea optimă a acesteia în funcție de necesitățile 
fiecărui elev. 

Educaţia fizică şi sportul au un rol esențial în dezvoltarea generală a elevilor. Exercițiul fizic adresat 
elevilor cu nevoi speciale (CES) reprezintă un real mijloc de asistență și constituie un nou punct de impact 
pentru profesorii EFS. 

În general se urmărește dezvoltarea calităților fizice, calităților motrice de bază, formarea 
deprinderilor în funcție de posibilităţile elevului cu cerinţe educative speciale în educaţie (copii cu 
deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale, defavorizaţi socio-economic, autism, etc) 

Este nevoie de încurajarea schimbărilor de atitudine față de acești elevi și încercarea integrării lor 
şcolară şi socială. Se știe că sportul poate influența transformarea lor în persoane independente fizic, starea 
generală de dezvoltare, precum și reorientarea lor spre alte condiţii de viaţă. 

Acești elevi vor avea nevoie de un curriculum adaptat, diferențiat și personalizat care trebuie să 
specifice :ce anume poți să predai, cu ce mijloace și când anume introduci noțiuni diferențiate prin activități 
suplimentare sau diferite. O intervenție curriculară specializată poate aduce un beneficiu real acestor grupe 
de elevi. 

La baza evaluării inițiale a elevului cu dizabilităţi trebuie urmărite câteva principii: 
• punctul de plecare în evaluarea inițială a elevului trebuie să fie diagnosticul medical  
• evaluarea se va face ținând cont de tipul şi gradul de deficienţă precum și tipul şi forma de 

învăţămân urmat 
• determinarea nivelului actual de dezvoltare în domeniile majore: medical, psihologic, fizic, 

educaţional şi social. Aici este necesară colaborarea cu toți factorii implicați în intergrarea elevului 
• evaluarea trebuie să fie unitară, să aibă aceleaşi obiective, criterii, metodologii și să fie subordonată 

interesului elevului  
• evaluarea trebuie să ofere un pronostic şi recomandări privind dezvoltarea viitoare a copilului 
Astfel cadrele didactice trebuie să folosească metode didactice adaptate vârstei, dizabilităţilor precum 

și particularităţilor individuale ale elevilor cu nevoi speciale. 
Aceste metode didactice trebuie să țină cont, de asemenea, de mai multe criterii: 
• structura clasei,  
• materialele didactice existente în şcoală și care pot fi utilizat la ora EFS, 
• orientările metodologice oferite în Curriculumul Naţional și corelarea conţinuturilor cu posibilităţile 

elevului cu cerinţe educative speciale, 
• personalizarea obiectivelor în funcţie de posibilităţile şi de ritmurile reale de învăţare ale elevului 

cu CES 
• personalizarea activităţilor de învăţare prin exerciţii adaptate, activităţi practice , explorare prin 

descoperire, diverse activităţi de grup şi individuale, 
• metodele de predare-învăţare utilizate trebuie să fie variate, centrate pe integrarea activă şi pe 

participare directă la activităţi 
Evaluarea inițială la educație fizică și sport la copii cu ceințe speciale au pus accent în special pe:  
• Capacitatea de înțelegere a comenzilor de bază  
• Capacitatea de Coordonare 
• Capacitatea de Orientare spațială 



 

 

• Viteza 
• Forța 
În funcție de toate aceste rezultate inițiale au fost apoi stabilite: 
• planificările de curriculă adaptată a fiecărui elev sau 
• planul de intervenţie personalizat 
Educația fizică și Sportul are un rol importnat în:  
• reabilitarea și valorificare optimă a posibilităţilor elevilor cu dificultăți,  
• îmbunătăţirea stării sale fizice 
• educarea și creșterea modalităţilor de petrecere a timpului liber și folosirea acestuia în mod util 
• îmbunătățirea stării de sănătate 
• adaptare și integrarea socială  
Achiziţiile psihomotrice influenţează limbajul, scris-cititul, comunicarea, spiritul de integrare şi 

competitivitate, fair-play-ul.  
Scopul final al Educației fizice și sportului este de a-l abilita pe individ cu mijloace ale activităţii 

fizice,influenţându-i astfel nu doar comportamentul său motor ci şi dezvoltarea sa generală.  
 
Bibliografie: 
• http://www.scritub.com/profesor-scoala/Evaluarea-in-Educatie-Fizica-s1812451222.php 
• https://www.academia.edu/27357174/activitati_motrice_adaptate_la_elevii_cu_CES 
 (Sarkady Csaba - activitati motrice adaptate la elevii cu CES) 
• https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/separate-special-education-needs-

provision-early-childhood-and-school-education-56_ro 
(Educaţia separată a copiilor cu cerinţe speciale în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar) 

http://www.scritub.com/profesor-scoala/Evaluarea-in-Educatie-Fizica-s1812451222.php
https://www.academia.edu/27357174/activitati_motrice_adaptate_la_elevii_cu_CES
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/separate-special-education-needs-provision-early-childhood-and-school-education-56_ro
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/separate-special-education-needs-provision-early-childhood-and-school-education-56_ro


 

 

EVALUAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE LA ELEVII CU CES DIN 
CICLUL GIMNAZIAL 

 
PROF. LOGOPED RUSU GABRIELA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BECLEAN 
 
MOTO: 
“ Să ţii în palmă sufletul unui copil este, cu siguranţă, un privilegiu; să fii important în viaţa unui 

copil este, poate, un dar divin.” 
 “ Tot ceea ce n-avem la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. 

Aceasta ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” ( J. J. Rousseau ) 
 
Formarea abilităților de comunicare la copilul deficient mintal constituie o prioritate în învățământul 

special, având o importanță deosebită învățarea dezvoltarea limbajului, studierea textelor literare, 
exprimarea nuanțată și pe cât posibil expresivă. 

Activitatea didactică desfășurată de-a lungul timpului cu elevii deficienți mintal mi-a dovedit faptul 
că integrarea unor metode didactice în demersul didactic, reprezintă o provocare atât pentru mine ca dascăl 
cât și pentru elevi. Plecând de la ideea asigurării caracterului funcțional și a creșterii eficienței activităților 
de limba română, am considerat necesară identificarea unor elemente comune pentru elevi. Astfel, un prim 
aspect pe care l-am avut în vedere a vizat stabilirea unor arii tematice comune pe tot parcursul anului școlar 
la disciplina limba română, inclusiv a suportului imagistic. Prin urmare, au fost proiectate situații de 
învățare comune pentru toți elevii clasei, în special pe componenta comunicare orală. Au fost identificate 
și utilizate modalități de sprijin în actul învățării în clasă, după cum urmează: activități în perechi formate 
din elevi din grupe de nivel diferit și implicarea lor în activități de învățare.  

Diferențele semnificative privind posibilitățile reale de achiziție ale elevilor cu deficiențe mintale 
impun elaborarea și utilizarea unor manuale (mape de lucru) adaptate în funcție de potențialul elevilor. Pe 
baza acestor texte suport captez atenția elevilor, antrenându-i spre discuții referitoare la școală, instituție 
căreia îi revine nobila misiune de a instrui, de a învăța, de a primii explicații și informații, de a învăța să ne 
exprimăm cât mai clar, corect, frumos să câștigăm un volum de cunoștințe necesare pentru etapa de 
școlarizare. 

Astfel, am supus dezbaterii tema „Școala - rolul acesteia în pregătirea noastră”. Elevii sunt împărțiți 
în două grupe; grupa afirmatoare și grupa negatoare. Elevii din grupa afirmatoare au adus multe argumente 
referitoare la importanța școlii, alegându-și liderul de grup care să-i reprezinte. Grupa negatoare a căutat și 
prezentat argumente care să le combată pe cele din grupa afirmatoare. În timpul cât s-au confruntat cele 
două echipe pro și contra, rolul meu a fost de a modera discuția în direcția dorită. Grupa care a fost mai 
convingătoare, care a adus cele mai bune argumente în cauza pe care o susțin s-a declarat câștigătoare. Prin 
această activitate s-a creat un climat favorabil la nivelul clasei, elevii și-au dezvoltat spiritul competitiv, au 
învățat să-și susțină o cauză, au fost stimulați de a se exprima liber și creativ.  

Elevii au fost antrenați în învățarea și memorizarea poeziilor având sarcini diferite, astfel grupa 
valorică I și II, memorizează întreg conținutul poeziilor, grupa valorică III la alegere 1-4 versuri, obiectivele 
stabilite fiind realizate. 

În cadrul orelor de limba și literatura română pe baza textelor selectate, am efectuat la nivelul clasei 
mai multe tipuri de exerciții de scriere corectă - constând în așezarea corectă a textului în pagină, păstrarea 
alineatului, scrierea corectă a titlului, autorului. 

Pentru dezvoltarea acestor competențe de exprimare scrisă am elaborat o fișă de lucru, sarcina 
didactică constă în scrierea corectă a unor texte, cu utilitate practică în dezvoltarea abilităților de scriere 
corectă, lizibilă și îngrijită. Prin discuțiile purtate cu elevii am scos în evidență importanța scrisului 
caligrafic care se punctează atât la scrierea în caietele de clasă, la lucrările semestriale, dar și la materialele 
depuse la portofoliile personale.  

Evaluarea lucrărilor s-a realizat prin schimbul reciproc între colegii de bancă, fiecare descoperind 
greșelile celuilalt. Lucrările care au îndeplinit sarcina didactică în totalitate au fost expuse la panoul clasei 
pentru o perioadă de timp, apreciate și aplaudate de întreaga clasă. 



 

 

Elevii au participat cu interes şi multă seriozitate la această activitate, fiecare grupă îndeplinindu-și 
sarcinile de lucru, unii elevi întâmpinând dificultăți la scrierea corectă a ortogramelor, confundând situațiile 
în care acestea se folosesc. 

Mijloc de expresie și de comunicare, limba este însușită de copil încă din primii ani de viață, școala 
asigurând continuarea învățării începute în familie. Învățarea limbii române este în același timp libertate și 
constrângere. Libertate pentru că permite fiecărui individ să se exprime, să se afirme, să înțeleagă întreaga 
lume și pe ceilalți și este constrângere fiindcă pentru a comunica, ea obligă pe emițător și pe receptor să 
respecte reguli și norme. Studiul limbii române în cilul gimnazial, învățământ special presupune recurgerea 
la tehnici de învățare specifice transcrierii, lexicului, foneticului, ortografiei și dictării, componente din care 
sunt selectate acele conținuturi care își găsesc justificarea în formarea unor exprimări corecte și nuanțate, 
componente care oferă elevului deficient mijloace și instrumente de comunicare. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. SABADOȘ FLORINA 
 
Pentru a da un răspuns complet în ceea ce privește evaluare, Ion T. Radu afirmă că „evaluarea este 

mai mult decât o operație sau o tehnică, fiind o acțiune complexă, un ansamblu de operații mintale și 
acționale, intelectuale, atitudini, afecte despre care se presupune că precizează: conținuturile și obiectivele 
ce trebuie evaluate; în ce scop și în ce perspectivă se exaluează (perspectiva deciziei de evaluat); când se 
evaluează (la începutul învățării, pe parcursul acesteia, la sfârșit de bilanț); cum se evaluează; în ce fel se 
prelucrează datele și cum sunt valorificate informațiile; pe baza căror criterii se apreciază.”11 

Evaluarea prezintă starea pregătirii școlare, aspectul privind succesele sau eșecurile elevilor, nivelul 
de atingere a performanțelor obținute în raport cu cele proiectate în curriculum.  

Pentru a fi cunoscute rezultatele școlare la finalul unui segment de activitate, evoluția elevilor de 
parcursul procesului, cât și pentru stimularea activității acestora este nevoie de o evaluare la începutul 
activității, pe parcursul și la finalul acesteia.  

La începutul unui program de instruire (la început de ciclu, an școlar, semestru, capitol) este 
întrebuiențată evaluarea inițială. Acest tip de evaluare „constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita 
activității de instruire, fiind menită să ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul de învățare al elevilor la 
începuptul unei activități, de a ști dacă sunt apți să se integreze cu șanse de reușită în noul program de 
instruire, dacă vor putea înțelege conținutul ce va fi predat.”12 Scopul acesteia este de a oferi atât 
profesorului cât și elevilor o reprezentare cât mai corectă asupra situației existente dar și a cerințelor cărora 
urmează să le răspundă. 

Evaluarea inițială este „ impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea 
pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare pentru 
asimilarea noilor conţinuturi.”13 

În strânsă legatură cu necesitatea ei, evaluarea inițială îndeplinește două funcții: 
a) funcția diagnostică care presupune cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele și 

posedă capacitățile necesare implicării lor într-un nou program. Pe baza diagnozei, profesorul își dă seama 
de potențialul de învățare al elevilor, de lacunele ce trebuie remediate, astfel ca activitățile ce vor urma să 
fie derulate in condiții optime. În urma unei evaluări inițiale nu se pot stabili care au fost punctele slabe ale 
procesului de instruire anterior, dar se poate constata nevoia conceperii unui plan de recuperare a ceea ce 
elevii nu stăpânesc satisfăcător, asigurându-se astfel reamintirea unor conținuturi sau chiar reînvățarea lor. 

b) funcția prognostică care constă în faptul că profesorul poate stabili modul de a 
acționa mai departe, orientând și făcând mai eficace activitatea ce va urma. Astfel, se pot stabili 

obiectivele programului următor, demersuri didactice adecvate posibilităților de învățare ale elevilor, ritmul 
favorabil de desfășurare. Funcția prognostică a evaluării inițiale este „asigurată numai în măsura în care 
resursele și elementele necasare activității următoare sunt stabilite, proiectarea și utilizarea în concordanță 
cu potențialul de învățare al elevilor pe care l-a pus în evidență.”14 

Metodele, tehnicile sau intrumentele prin care se face evaluarea inițială sunt alese de către profesor 
în funcție de rolul evaluării.  

În concluzie, evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficient, 
constituind un punct de pornire esențial pentru desfășurarea cu succes a programului de instruire. Funcțiile 
ei sunt asigurate până la final doar dacă mijloacele și resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă 
derularea activității în condiții optime.  

 
Bibliografie: 
1. Cucoș,Constantin, (2008), Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași. 
2. Radu, Ion, T., (2007), Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogigă, București. 

 
11 Radu, Ion, T. - Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogigă, București, 2007, pag. 10-11 
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14 Radu, Ion, T. - Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogigă, București, 2007, pag. 121 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROF. SABĂU ENIKO, ȘC. GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA 

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
școlarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a elevului, pornind de la obiectivele 
propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.;Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
  
  
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR SABĂU NICOLETA ANUȚA 

LICEUL TEORETIC ”EUGEN PORA”, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea, componentă a procesului de învățământ, reprezintă alături de predare și învățare o funcție 

esențială în cadrul acestuia. Ea este punctul final al întregului proces instructiv-educativ ce presupune o 
serie întreagă de acțiuni: proiectare, organizare, desfășurare și control. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă și finală) evaluarea inițială se dovedeşte a fi 
deosebit de utilă și necesară în același timp la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ sau 
an şcolar , așa cum susține și prof. I.T. Radu, deoarece ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt 
cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. 
R. Ausubel , 1981) 

Evaluarea inițială este utilizată pentru a cunoaște potențialul fiecărui copil (cunoștințe, capacități, 
abilități) dar şi unele carențe care trebuie completate, corectate sau aspecte care pot fi îmbunătățite. 
Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la stabilirea obiectivelor, alegerea strategiilor de 
învățare precum și a ritmului de parcurgere a conținuturilor pentru obținerea performanței copiilor. 

Dacă reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării astfel încât 
ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse și să își dorească soluționarea corectă a problemelor 
enunțate, atunci scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins. Ei trebuie să perceapă evaluarea ca un 
exercițiu util de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în 
catalog. 

Pentru a obține rezultatele scontate la evaluarea inițială este nevoie să ținem cont de următoarele 
aspecte: - tratarea diferențiată a elevilor; 

- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
-  îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe); 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale care asigură învățarea activă și formativă; 
O decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util o reprezintă alegerea 

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

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, pentru început trebuie elaborate criterii și modalități de 
verificare, măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a copiilor, pornind de la competențele stabilite.  

Cea mai simplă modalitate de realizare a evaluării inițiale este însă testul. Acesta se întocmește în 
urma consultării programei și stabilirea temelor esențiale din materia parcursă, fără de care profesorul nu-
și poate realiza sarcinile de predare în bune condiții.  

Putem afirma aşadar, că a stabili o strategie de evaluare echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace și cum valorifici informaţiile obţinute. În funcţie de concluziile desprinse, 
elevul îşi va modifica strategia de învăţare, iar profesorul pe cea de predare.  
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TESTELE INIȚIALE ȘI IMPORTANȚA LOR 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV AL ELEVULUI CU CES 
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CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SF. ANDREI” GURA 
HUMORULUI 

 
Așa cum afirmă și pedagogul belgian Gilbert De Landsheere „O evaluare corectă a învăţământului 

nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm 
spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284) este necesar ca in procesul de evaluare 
să folosim mai multe metode și tehnici în corelație cu personalitatea și cu caracteristicile psihice ale elevilor. 

La baza procesului de evaluare pe care fiecare cadru didactic îl realizează un rol important îi revine 
evaluării inițiale sau predictive. Acest tip de evaluare se realizează la începutul fiecărui an școlar, la 
începutul unui nou capitol și chiar la începutul fiecărei lecții, profesorul având astfel posibilitatea de a 
confirma parcursul anticipat în proiectarea lecției sau va corecta, înlocui, completa secvențele sau 
subsecvențele de recuperare, stimulare, completare. 

Funcția pedagogică a testărilor inițiale este cea predictivă. Testele inițiale de cunoștințe sunt elaborate 
și aplicate pentru a permite măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al elevilor, ele mai sunt 
numite și teste predictive. 

Evaluarea inițială este importantă deoarece îi oferă profesorului și elevului o reprezentare reală a 
potențialului de învățare dar și a lacunelor existente precum și a unor aspecte care necesită corectare sau 
îmbunătățire. Acest tip de evaluare nu realizează o ierarhizare a elevilor și nici nu oferă o apreciere globală 
a performanțelor acestora. Din această cauză în acest tip de evaluare se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare care trebuie să însoțească testele inițiale. 

Testele inițiale se recomandă să fie astfel construite încât rezultatele oferite să ne ajute să-i determine 
pe elevi să înțeleagă scopul real al acestor testări, astfel încât să trateze cu seriozitate sarcinile date spre 
rezolvare și să le trezească motivația cunoașterii. Scopul fiind utilitatea acestui exercițiu în activitățile de 
învățare viitoare, nefiind o evaluare propriu-zisă, care implică emoții deoarece rezultatele acestor testări 
inițiale nu se consemnează în catalog. 

Ținând cont de personalitatea elevului cu CES și mai ales de structura și dinamica dezvoltării psiho - 
emoționale a acestora testele inițiale trebuie să fie concepute astfel încât să le permită să se concentreze pe 
rezolvarea sarcinilor itemilor propuși, iar rezultatele să reflecte dacă aceștia au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile noii învățări. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LA OBIECTUL 
RELIGIE 

 
PROF. ŞAIGĂU MIOARA-BIANCA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, GALAŢI 
 
 Etapa de evaluare face parte din procesul instructiv-educativ, având ca scop cunoaşterea şi aprecierea 

nivelului de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor elevilor, dar şi o imagine asupra 
profesorului, cât şi a obiectivelor atinse de acesta. 

 Evaluarea este importantă deoarece în funcţie de rezultatele ei, profesorul poate să regleze, să lucreze 
asupra activităţii sale didactice, să o îmbunătăţească sau să optimizeze procesul de predare-învăţare.  

 De asemenea, procesul de evaluare îi prezintă profesorului în ce măsură obiectivele sale propuse au 
fost atinse.  

 Strategiile de evaluare se referă la procedurile de verificare, de măsurare, de estimare şi de apreciere. 
Evaluarea poate fi: initială, curentă şi sumativă finală.  

 Evaluarea iniţială- se realizează de obicei la începutul anului şcolar sau la începutul unei etape de 
instruire.  

 Evaluarea curentă- se realizează pe tot parcursul etapei de instruire prin ascultarea orală, verificare 
scrisă sau teze.  

 Evaluarea finală- se realizează la sfârşitul unei perioade de studiu mai lungi, cum ar fi: la sfârşit de 
semestru sau de an şcolar.  

 Câteva dintre tehnicile de elaborare a instrumentelor de evaluare: alături de metodele tradiţionale de 
evaluare şi anume: probele orale, scrise şi practice, sunt utilizate şi metodele complementare de evaluare, 
strategii moderne de evaluare. Principalele metode de evaluare complementare sunt: proiectul, portofoliul, 
referatul, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, autoevaluarea.  

 Proiectul- reprezintă o metodă complexă de evaluare, care necesită un demers evaluativ  
amplu. El se poate începe chiar din clasă unde se discută sarcinile de lucru şi se continuă pe parcursul 

a câtorva zile sau chiar săptămâni.  
 Criteriile de evaluare a proiectului vizează calitatea proiectului şi calitatea activităţii elevului.  
 Portofoliul- reprezintă după unele studii, “cartea de vizită” a elevului, care urmăreşte  
progresul elevului realizat de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul. Un portofoliu la religie 

ar putea cuprinde: lucrări scrise, chestionare, fişe biografice, referate, colecţii de vederi, imagini cu 
mănăstiri, etc.  

 Referatul- face referire la identificarea unor elemente de performanţă individuală a  
elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru activitatea desfăşurată. Referatul poate aborda 

domenii noi ce constiuie extinderi ale conţinutului şi realiza conexiuni interdisciplinare.  
 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului- este o tehnică de  
evaluare care arată profesorului o serie de informaţii utile, diverse şi complete.  
 Observaţia constă în investigarea sistematică, pe baza unui plan dinainte elaborat şi cu ajutorul unor 

instrumente adecvate, a acţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor şi a proceselor dintr-un câmp social dat.  
 Autoevaluarea- profesorul trebuie să cultive la elevi deprinderea de autoevaluare,  
punându-i pe aceştia în situaţia de a se autoaprecia şi autocontrola, deoarece au nevoie de a descoperi 

cât mai multe lucruri despre ei, despre personalitatea şi manifestările lor comportamentale.  
 La disciplina Religie evaluarea are mai multe etape:  
• evaluarea defineşte modul de însuşire a informaţiilor; 
• motivarea elevului pentru ca acesta să-şi facă o autoevaluare; 
• elevul este invitat să-şi evalueze relaţia sa cu semenii; 
• evaluarea se poate face şi în cadrul Sf.Taine a Spovedanii, când elevul îşi poate face o evaluare a 

stării lui spirituale, duhovniceşti, a relaţiei sale cu Dumnezeu, cu semenii, etc.  
 Evaluarea şcolară vizează un ansamblu de activităţi care urmăresc validarea rezultatelor obţinute pe 

parcursul unor secvenţe educative. Finalitatea evaluării nu este doar aceea de a achiziţiona anumite date cu 
privire la un proces educaţional, ci de a perfecţiona procesul educaţional în sine.  



 

 

 Evaluarea la religie are în vedere învăţătura că omul este chipul lui Dumnezeu şi chemat la 
asemănarea cu El. În aceste condiţii, alegerea metodelor de evaluare care să conducă la îmbogăţirea 
sipirituală a acestuia devine o condiţie obligatorie.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 
 

PSIHOPEDAGOG SALAJAN MARIANA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
LOCALITATEA: SATU MARE 

 
Evaluarea persoanelor cu cerinţe educative speciale reprezintă un proces fundamental în 

psihopedagogia specială, prin care se urmăreşte cunoaşterea complexă a acestora în plan medical, 
psihologic, educaţional şi social a acestora, cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către acestia 
în mediul lor obişnuit de viaţă.  

Evaluarea trebuie înţeleasă ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare 
cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului, de planificare 
şi programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat şi programele de intervenţie 
personalizate.  

Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi confer o imagine asupra acţiunii sale. 
Instrumentele pentru evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale vizează:  

 Psihomotricitatea. Aceasta cuprinde: 1. achiziţia abilităţilor perceptiv-motrice (motricitatea 
globală, motricitatea fină); 2. Conduite perceptiv-motrice (schema corporală şi lateralitatea; orientarea, 
organizarea şi structurarea spaţio-temporală). 

 Precepţia vizuală. Elevii cu dificultăţi de învăţare a cititului prezintă tulburări în trei domenii 
distincte: discriminare vizuală, ordine vizuală, memorie vizuală. 

 Percepţia auditivă se referă la tulburările de percepţie auditivă şi memoria auditivă. 
 Limbajul. Prin formă, limbajul are următoarele componente: fonologia – sunetele şi secvenţele 

de sunete permise de limbaj; morfologia – cea mai mică unitate cu semnificaţie lingvistică, de la rădăcină, 
până la inflexiunile de pronunţie ce pot modifica semnificaţia; sintaxa – regulile ce guvernează ordinea 
cuvintelor şi construcţia frazelor. 

 Dezvoltarea intelectuală. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi de 
învăţare sunt: percepţia confuză, aptitudini parţiale de rezolvare a problemelor, slabe aptitudini verbale, 
relaţiile spaţiale, instabilitatea perceptivă, necesitatea preciziei, comportamentul impulsiv, lipsa de reflecţie, 
aptitudini de planificare, aptitudine pasivă privind învăţarea, înţelegerea raporturilor, lipsa de evaluare a 
ipotezelor, gândirea logică, comunicarea egocentrică, răspunsuri prin tatonări, eficienţa transferului vizual, 
dificultăţi de discriminare figură-fond, lipsa generalizărilor, memorie mediocră, lipsa de cunoştinţe 
generale. 

 Factori sociali şi personali: imaginea de sine şi comportamentul. 
Demersul evaluativ în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale parcurge următoarele etape 

principale: 
 Evaluarea iniţială. Este constatativă, obiectivele sale fiind: 1. Identificarea, inventarierea, 

clasificarea, diagnosticarea; 2. Stabilirea nivelului de performanţe sau a potenţialului actual al copilului; 3. 
Estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului; 4. 
Stabilirea încadrării: pe grad sau nivel educaţional etc.; 5. Stabilirea parametrilor programului de intervenţie 
personalizat. 

 Evaluarea continuă/formativă – este un tip de evaluare care evidenţiază nivelul potenţial al 
dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament al operaţiilor mintale; ea nu este centrată 
pe deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o anumită etapă a 
dezvoltării sale. 

 Evaluarea finală are ca obiective: 1. Estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 2. 
Modificarea PSP (Plan de Servicii Personalizat) în funcţie de constatări; 3. Reevaluarea copilului şi 
reconsiderarea deciziei. 

O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei din şcoala incluzivă constă în evaluarea 
dialogată, participativă, consensuală, un proces în care sunt negociate şi aduse la un consens diferitele 
interese, valori şi puncte de vedere, între educator şi elev. Evaluarea participativă, consensuală – are la bază 



 

 

responsabilitatea împărtăşită între elev şi educator, iar accentul se pune pe cooperare, colaborare şi pe 
procesul învăţării. Astfel, noţiunea de evaluare îşi lărgeşte sfera de cuprindere şi nu se opreşte doar la 
conţinuturile vehiculate în şcoală, la rezultatele obţinute de elev (cunoştinţe, informaţii, priceperi, 
deprinderi, capacităţi, modele de comportament, trăsături atitudinale etc.), ci se extinde de la rezultatele 
obţinute către procesul de învăţare derulat în situaţii şi contexte diferite, inclusiv în afara şcolii (nonformal 
şi informal).  

Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres în 
dezvoltarea bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe şi 
competenţe. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate şi utilizate, ţinându-se seama de tipul şi gradul de 
deficienţă. Probele de evaluare la activităţi sau pe unitatea de învăţare sunt diferenţiate, pe grupe de nivel, 
nivel bazal şi nivel superior. Fiecare probă de evaluare urmăreşte anumite achiziţii, abilităţi şi atitudini ale 
elevilor în funcţie de particularităţile lor.  

Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici se 
urmăreşte stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi dezvoltarea 
valorilor morale, dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă între elevi în procesul 
instructiv-educativ. 

Cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerinţe educative speciale, 
indiferent de tipul deficienţei, precum şi stabilirea unui diagnostic diferenţiat au la bază o serie de 
metode ştinţifice grupate în două mari categorii: 

1. Metode şi tehnici accesibile tuturor categoriilor de specialişti (cadre didactice, instructori de 
educaţie, specialişti terapeuţi, etc): observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, 
demonstraţia, studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise şi orale la diferite 
discipline, probe de evaluare practică,  

2. Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop 
(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari) : chestionarele / inventarele de 
personalitate, testele de inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele de aptitudini, probe pentru 
evaluarea activităţii psihice (percepţia, afectivitatea, limbajul, imaginaţia, memoria, atenţia), probe de 
evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficienţe, etc..  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
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Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un 
tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate: 

a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea;  
c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final ); 
d) modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării (cu ce instrumente, probe);  
e) în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile;  
f) pe baza căror criterii se evaluează. 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev și penevoile acestuia în 
concordanță cu nevoile contemporane. Activităţile de evaluare trebuie proiectate așadar din perspectiva 
nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, 
astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare și 
să-i ajute să se integreze cu succes în ssocietatea actuală. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare reușitei acestuia pe toate planurile: social,emoțional, etc. 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002); se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:evaluare orală,evaluare 
scrisă,teste,eseu,evaluare practică și o serie de metode și tehnici complementare, inovative, observare, 
interviu,harta conceptuală, investigaţia,chestionarul ,Piramida, Diamantul, Jurnalul grafic, Cvintetul, 
Turnirul enunțurilor, Sintetizarea, Posterul etc toate, atent implementate în demersul didactic, contribuind 
la stabilirea unui traseu intructiv-educativ eficient. 

Evaluarea poate fi practicată în forme elastice şi diverse, ea devenind câmpul fertil de manifestare a 
ingeniozităţii, creativității și măiestriei didactice. Urmărindu-se creşterea eficienţei actului evaluativ se 
acţionează pentru înnoirea lui şi ieşirea din rutina unor formulări şi practici depăşite, pentru eliminarea 
efectelor stresante pe care le provoacă încă evaluarea tradiţională, aici amintind în primul rând emoțiile 
frustrante, teama de eșec sau frica de un calificativ mic. 

În concluzie, putem spune că orice metodă aplicată la clasă, folosită corect, în funcție de nivelul clasei 
și particularitățile individuale ale elevilor şi la momentul potrivit, va duce la reuşita şcolară a elevilor, la 



 

 

aprecierea cadrelor didactice şi satisfacția părinţilor, dar mai mult va duce la creșterea calității procesului 
instructiv-educativ. 
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 Procesul de învățământ este abordat ca o relație intre predare-învățare-evaluare. 
 Evaluarea educațională trebuie privită ca o parte integrantă, activă și importantă a Curriculum-ului 

dezvoltând relații specifice si semnificative în termeni de impact si efecte asupra elevilor, asupra 
profesorilor, asupra celorlalți agenți educaționali, ca si asupra factorilor de decizie responsabilizați în cadrul 
procesului. 

 Evaluarea reprezintă punctul final într-o succesiune de activități ce urmăresc formarea la elevi a unui 
comportament corespunzător în situații variate. In sens holistic, evaluarea înseamnă a confrunta un 
ansamblu de informații cu un ansamblu de criterii având drept scop luarea unei decizii si neapărat emiterea 
unei judecăți de valoare. 

 Prin evaluare în învățământ se înțelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură 
evidențierea achizițiilor școlare, valoarea, nivelul performanțelor si eficiența acestora în vederea 
perfecționării procesului de predare-învățare.  

 Evaluarea școlară, reprezintă procesul prin care se obțin informații privind asimilarea de cunoștințe, 
priceperi si deprinderi, informații care permit luarea unor decizii ulterioare privind demersul didactic. 

Metodele tradiționale de evaluare, probele orale, scrise si practice, constituie elementele principale si 
dominante de desfășurare a actului evaluativ. Pornind de la aceasta realitate, strategiile moderne de evaluare 
caută sa accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative care oferă elevilor suficiente si variate posibilități 
de a demonstra ceea ce știu si mai ales ceea ce pot să facă.  

 Evaluarea progresului școlar, creează condiții pentru tratarea si orientarea diferențiată a copiilor prin 
adaptarea procesului de instruire in scopul realizării succesului școlar. 

 Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
- măsurarea rezultatului școlar prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmărit ( probe scrise, orale, practice, proiecte, portofolii); 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare ( bareme de corectare si notare, descriptori 

de performanta); 
- formularea concluziilor desprinse in urma interpretării rezultatelor obținute în vederea adoptării 

deciziei educaționale adecvate.  
 După modul în care se integrează la desfășurarea procesului didactic, evaluarea poate fi:  
 a) Evaluare inițială care se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare sau program de instruire 

in scopul stabilirii nivelului de pregătire a elevilor; 
b) Evaluarea formativă – însoțește întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice 

ale tuturor elevilor asupra întregii materii; 
c) Evaluarea sumativă – se realizează de obicei la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire oferind 

informații utile asupra nivelului de performanta al elevilor in raport cu obiectivele de instruire propuse. 
Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 

de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

Metode tradiționale de evaluare: probe orale, probe scrise, probe practice, teste docimologice  
In cazul metodelor tradiționale se folosesc probe de evaluare, adică orice instrument de evaluare 

proiectat, administrat si corectat de către profesor. 
Printre principalele metode alternative de evaluare, al căror potențial formativ susține 

individualizarea actului educațional prin ajutorul acordat elevului, contribuie la formarea lui.. Dintre 
acestea cele mai uzitate sunt: observarea sistematică a activității si comportamentului elevilor, investigația, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Observația sistematică a comportamentului elevului in timpul rezolvării sarcinii oferă evaluatorului 
informații privind performanțele elevilor in “cursul activității didactice”. Ea este însoțită in mod frecvent 
de “aprecierea verbală” asupra activității elevilor. 



 

 

Aceste informații pot fi înregistrate folosind: fise de observație curente; fisa de evaluare; scara de 
clasificare; lista de control sau verificare. 

Ele sunt folosite atât în evaluarea procesului, cât și a produselor realizate, cuprind atât informații din 
domeniul cognitiv cat si din domeniul afectiv si psihomotor. 

Investigația oferă elevului posibilitatea de a aplica in mod creativ cunoștințele însușite în situații noi, 
pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. 

Pașii care trebuie urmați în cadrul unei investigații sunt:  
1. Fixarea problemei de investigat; 
2. Stabilirea ipotezelor, ce urmează a fi verificate prin actul investigativ si a resurselor de materiale 

necesare; 
3. Identificarea modului de lucru; 
4. Acțiunea practica propriu zisă; 
5. Formularea concluziilor; 
6. Confirmarea sau infirmarea ipotezei propuse. 
 Activitatea didactică în cadrul acestei metode alternative poate fi organizată individual sau pe grupuri 

de lucru. Aprecierea modului de realizare a investigației este de tip holistic. 
Autoevaluarea “ poate să meargă de la autoaprecierea verbală până la auto notarea mai mult sau mai 

puțin supravegheată de către profesor”(3, p. 246). Capacitatea de autoapreciere obiectivă, este o trăsătură 
esențială a personalității umane, pe care cadrul didactic trebuie să o dezvolte în micul școlar. 

 Portofoliul, reprezintă, un instrument de evaluare complex, ce include experiența și rezultatele 
relevante obținute prin celelalte metode de evaluare (1, p.20 )este o carte de vizită a elevului, care-l 
stimulează în direcția perfecționării la disciplina respectiva (1, p.41) Alcătuirea portofoliului nu poate fi 
lăsată în mod exclusiv în seama elevilor. Trebuie să conțină atât lucrări în grup cât ți lucrări realizate 
individual. 

 Pentru realizarea portofoliului sunt necesare parcurgerea următoarelor etape: 
 1.Alegerea împreună cu elevii a temei ilustrate prin portofoliu; 
 2. Stabilirea formei sub care se realizează; 
 3. Realizarea propriu zisă a portofoliului, completarea lui ritmica; 
 4. Evaluarea secvențială a elementelor constitutive si evaluarea globală a portofoliului pe baza 

criteriilor stabilite inițial. 
Proiectul este o activitate mai amplă ce permite o apreciere complexă și nuanțată a învățării, ajutând 

la identificarea unor calități individuale ale elevilor. Este o forma de evaluare puternic motivata pentru 
elevi, deși implică un volum de muncă sporit, inclusiv activitatea individuală în afara clasei(1.p.19-20). El 
poate fi realizat individual sau in grup, indicată însă fiind cea de-a doua formă. Lucrul in echipa potențează 
învățarea prin cooperare. 

Cele trei etape fundamentale in organizarea si realizarea proiectului sunt:  
1. Anunțarea temei de cercetare, prezentarea obiectivelor si stabilirea bibliografiei; 
2. Desfășurarea activității de realizare a proiectului, sub îndrumarea profesorului; 
3. Susținerea proiectului. 
Prin metoda proiectelor pot fi evaluate următoarele activități: 
• căutare si utilizarea unor surse bibliografice, a dicționarului; 
• utilizarea unor strategii de studiu individual, de învățare pe echipe sau individuală cu ajutor sau 

fără; 
• utilizarea unor căi moderne de informare; 
• de structurare si organizare a materialului; 
• de formulare a concluziilor ; 
• atitudinile pentru munca, pentru membrii grupului; 
• efectuarea unor experimente simple, lucrări de laborator; 
 La realizarea proiectului pot fi implicați numeroși factori educaționali ca: familie, prieteni, surse de 

informare moderne, societăți culturale, muzee, biblioteci, etc… 
 Aceasta metoda presupune activitatea pe grupe si pregătește elevul pentru lucrul in echipa. 
 Grupul poate fi alcătuit din 2-5 persoane, în funcție de numărul elevilor din clasa, natura obiectivelor 

si experiența participanților. Numărul ideal pentru participanții dintr-un grup este de 4-5. 



 

 

 Fiecare membru din grup are o sarcina bine stabilita: secretar (notează ideile membrilor din grup), 
moderator (asigura participarea tuturor membrilor grupului la activitate), raportor (cel care prezinta clasei 
materialul lucrat si concluziile grupului).  

 Sarcinile profesorului: vizează organizarea activității, oferă informații, încurajarea participării 
elevilor, dar totodată lasă grupul sa lucreze independent in cea mai mare parte a timpului. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

SANDU GH. VALERIA ALINA 
 
 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

 Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

 Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

 Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

 Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

 La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip obțineți 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să adapteze programulului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

 Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 



 

 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

SANDU LARISA 
G.P.P OSTROVENI 1 

 
 In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 

evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care 
au fost atinse obiectivele procesului de invatamant , precum si dificultatile acestuia. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic . 

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatiididactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic , se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

evaluare initiala – predicativa 
evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
evaluare formativa- continua 
 Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 

instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

*stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
*organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
*aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii supradotati. 
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Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ din grădiniţă , 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  
Evaluarea în grădiniţă este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile 

despre competenţele (cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile şi atitudinile) pe care le deţin preşcolarii, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şi adoptarea măsurilor ameliorative.Pe lângă funcţiile de măsurare, de 
diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din 
perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor. 

Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de 
înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru educația timpurie prefigurează printre 
tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului de 
evaluare.  

În acest sens evaluarea inițială a fost structurată pe cele cinci domenii de dezvoltare ( dezvoltare 
fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltarea socio-emoțională, capacități și atitudini în învățare, 
dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii și dezvoltarea cognitivă și cunoașterea 
lumii) , vizând diferite dimensiuni ale domeniilor de dezvoltare, precum și diverse comportamente.  

Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale sunt utilizate jocul, sub toate formele sale: joc didactic, 
joc logico-matematic, joc de mișcare, distractiv, joc liber, etc , dar și alte mijloace de realizare precum: 
observarea, lectura după imagini, convorbirea, desenul, picture, jocul muzical, jocul de mișcare, etc.  

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se va planifica demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe de recuperare, de completare a lacunelor și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire.  

  Se pot propune următoarele măsuri psiho-pedagogice pentru activităţile instructiv-educative 
desfăşurate pe parcursul anului şcolar : lucru diferenţiat pentru facilitarea dezvoltării optime a fiecărui 
preşcolar în parte ; comportamentelor sociale şi a regulilor de comportare şi convieţuire în mediul 
grădiniţei; de asemenea se poate insista pe mânuirea corectă a tuturor instrumentelor de lucru şi a 
materialelor auxiliare (creioane, plastilină, pensule, foarfece etc) . 

 Pentru domeniul limbă şi comunicare se propune în mod deosebit îmbogăţirea vocabularului activ 
și pasiv şi utilizarea corectă a structurilor verbale, pentru domeniul ştiinţe ne propunem recuperarea 
conţinuturilor cognitive corespunzătoare şi necesare nivelului de dezvoltare, în paralel cu acumularea de 
noi cunoştinţe şi deprinderi ; pentru domeniul arte ne propunem în mod deosebit stimularea şi manifestarea 
necenzurată a creativităţii proprii ; dezvoltarea încrederii în forţele proprii ; pentru domeniul psihomotric 
se propune pe lângă dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea unei discipline sportive. 
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 Evaluarea educațională este un proces încorporat în curriculum care permite o judecată asupra 

comportamentelor prescolarilor, pe baza informațiilor obținute, prelucrate, analizate și comparate cu 
criteriile stabilite anterior.Se efectuează pentru a prezice o performanță sau pentru a determina nivelul 
aptitudinilor înainte de procesul educational. 

 Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la 
care începe procesul de învățare. 

 In primele doua saptamani ale anului scolar, am realizat evaluarea initiala, folosind ca metoda de 
evaluare, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului prescolarilor în timpul activităţilor 
didactice. Aceasta furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea 
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele 
în fluxul lor natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea prescolarului, 
atitudinile sociale şi comportamentul lui în public. Datele observate pot fi colectate în ,,Caietul 
profesorului” şi pot fi utilizate prin asociere cu alte metode de evaluare. 

 Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamente reale din 
 sala de grupa, însă are şi dezavantajul că este mult subiectivă, cere mult timp şi necesită si folosirea 
si a altor metode de evaluare. 

 
Evaluare initiala grupa combinata ,,Fluturasii” 
An scolar 2019-2020 
Prof.inv.preşcolar Sapoval Claudia 
Tema: „Bine te-am regasit, gradinita!” 
Saptamana: 9-13 septembrie 2019 

Data Jocuri si activitati 
didactice alese 

Activitati pe domenii 
experietiale 

Activitate de devoltare 
personala 

Semnatura 

 
Luni 
 
14.09 

Biblioteca:,,Citeste 
in cartea preferata” 
Constructii:,,Jucaria 
preferata” 
Joc senzorial:,,Ai pe 
tine culoarea...?” 
 
Jocuri in curtea 
gradinitei 

DLC:-,,Amintiri din 
vacanta”-conversatie 
DEC:-,,Unde am fost in 
vacanta?”-pictura 

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Bine ati venit la 
gradinita” 
R: Cum ne spalam? Acesta 
este vestiarul meu. Mergem 
la baie. Ne asezam la masa 
sa mancam. 
T: Joc muzical: „Sus 
mainile” 

 

 
Marti 
 
15.09 

ALA: 
Stinta:,,Asaza in 
valiza hainele 
potrivite anotimpului 
vara” fise de lucru 
Biblioteca:,,Albume 
de moda-colectia de 
vara-colectia de 
iarna”, sortarea 
jetoanelor si asezarea 
lor in album 
 

DS: „Roata 
anotimpurilor” 
-joc didactic 
DPM: „Cel mai bun 
sportiv”-Parcurs 
aplicativ vizand 
evaluarea nivelului de 
dezvoltare psihomotrica 
a copiilor 

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Un baiat si o 
fetita merg frumos prin 
gradinita” 
R: Cum ne spalam? Acesta 
este vestiarul meu. Mergem 
la baie. Ne asezam la masa 
sa mancam. 
 
T: „Hai,copii, in pas vioi!”-
ex.de mers ritmat 

 



 

 

“Ne plimbam prin 
curtea gradinitei” 

 
Miercuri 
 
16.09 

ALA: 
Joc de masa: 
„Puzzle-
Anotimpurile 
Constructii: „Micul 
constructor: 
Arta:,,Culoarea 
preferata” 
 
,,La plimbare prin 
gradinita”-vizitarea 
gradinitei 
 

DS:,,Ordoneaza corect”-
joc exercitiu 
DOS:,,Bunele 
deprinderi”-discutii 
libere 

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Cum salut” 
R: Cum ne spalam? Acesta 
este vestiarul meu. Mergem 
la baie. Ne asezam la masa 
sa mancam. 
 
T: ,,Unul dupa altul”-ex. joc 

 

 
Joi 
 
17.09 

ALA: 
Joc de rol:,,De-a 
gradinita” 
Joc de masa:,,Din 
jumatati, intreg” 
Constructii:,,Cuburi 
fermecate” 
 
Jocuri in aer liber 

DLC:,,Am spus bine, n-
am spus bine”-joc 
didactic 
 
 DOS:,,Frunze in culorile 
toamnei”-modelaj  

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „ Cum spun 
multumesc” 
R: Cum ne spalam? Acesta 
este vestiarul meu. Mergem 
la baie. Ne asezam la masa 
sa mancam. 
T: Joc de miscare: ,,A venit 
pe dealuri, toamna!” 

 

 
Vineri 
 
18.09 

ALA: 
Joc de rol: „De-a 
festivalul”-joc de 
socializare 
Biblioteca:,,Albume 
cu fotografii de la 
serbari” 
Constructii:,,Scena 
pentru Festival” 
 
Minidiscoteca 
Festivalului 

DEC:,,Al cui glas l-ai 
auzit?” 
DS:,,Tot atatea,mai 
multe,mai putine 
elemente”-joc logico- 
matematic 

Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „ Cine sunt eu, 
cine esti tu” 
T . ,,Vine trenul”-joc 
R: Cum ne spalam? Acesta 
este vestiarul meu. Mergem 
la baie. Ne asezam la masa 
sa mancam. 
 

 

 
  



 

 

Tema: „Ce-mi mai amintesc ?” 
Saptamana: 21 – 25 Septembrie 2015 

Data Jocuri si activitati 
didactice alese 

Activitati pe domenii 
experietiale 

Activitate de devoltare 
personala 

Semnatura 

 
Luni 
 
21.09 

ALA:  
Biblioteca:,,Citim 
imagini cu diferite 
anotimpuri” 
Stiinta:,,De ce sunt patru 
anotimpuri?”  
Costructii: ,,Castelul 
Zanei Toamna” 
Joc de 
socializare:,,Ghiceste!Ce 
s-a schimbat?” 

DS: ,,Ce se intampla in 
natura !,,-observare in 
natura 
DEC :,,Recunoaste 
cantecul’’ 

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Cum sa spun 
<<multumesc>>? 
R Cum ne spalam Salutam 
cand plecam. 
 
T: Joc de miscare: 
„Trenuletul veseliei” 

 

 
Marti 
 
22.09 

ALA: 
Biblioteca:,,Framan-tari 
de limba’’ 
Joc de masa: „Alege si 
potriveste” 
Arta „Deseneaza ce vrei, 
folosind forme 
geometrice” 
 
“Bate vantul frunzele”- 
joc cu text si cant; 

DS: „Saculetul 
fermecat”-joc logico-
matematic 
DOS:,,Ce 
faptebune/rele am mai 
facut?”-conversatie 

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Cum spun<<am 
nevoie>>?” 
R Cum ne spalam Salutam 
cand plecam. 
 
T: ,,Am sapte ani de-acasa” 
-cantec 

 

 
Miercuri 
 
23.09 

ALA: 
Biblioteca:,,Citim 
imagini din povesti” 
Joc de rol:,,Ne jucam de-
a personajele din 
povesti” 
Constructii: „Castele din 
povesti” 
 Jocdistractiv:,,Telefo-
nul fara fir” 

DLC: „A fost odata...”-
joc didactic 
DEC: „Personajul 
preferat”-pictura 

Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Cum sa spun 
<<Nu>> fara sa ii deranjez 
pe cei din jur?” 
R Cum ne spalam Salutam 
cand plecam. 
 
T: Joc de miscare cu text si 
cant ,,Ratustele mele” 

 

 
Joi 
 
24.09 

ALA: 
Biblioteca:,,Ghicitori-
povesti” 
Constructii:,,Turnuri 
mari si mici” 
Stiinta:,,Coresponden-ta 
dintre obiecte si forma 
geometrica respectiva”-
joc didactic 
 
“Jocuri in curtea 
gradinitei” 

DLC:,,Povesteste mai 
departe”-imaginatie 
creatoare 
DOS:,,Decupeaza 
formele geometrice si 
vezi ce poti realiza cu 
ele”-aplicatie 

 Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Singur sau in 
grup” 
R Cum ne spalam Salutam 
cand plecam. 
 
T: Joc de miscare: „Baietei 
si fetite!” 

 

 
Vineri 
 
25.09 

ALA: 
Stiinte: „Alege cinci 
jucarii si joaca-te cu 
ele”” 

DS:,,Numeratia in 
limitele1-5”-exercitiu 
cu material individual 
DPM:,,Jocuri sportive” 

Intalnirea de dimineata, 
prezenta. „Azi in drum spre 
gradinita...” 
R Cum ne spalam Salutam 
cand plecam. 

 



 

 

Bibiloteca: „Trei carti-
trei povesti-Capra cu 3 
iezi; Cei 3 purcelusi; 
Iedul cu 3 capre 
Arta:,,Deseneaza 5 mere 
mari” 
 
Joc muzical 
„Degetelele” 

 
T: Joc distractiv si sportiv: 
„Calaretii” 

 
 
EVALUARE INITIALA GRUPA MARE „PITICII” 
NUME SI PRENUME................................................................. 
DATA NASTERII........................................................................ 
CALIFICATIV ACORDAT............................................................. 

Nr. crt Domeniu Experietial Itemul Punctaj 
I  

Domeniu limba si comunicare 
 
Comunicare orala 

I.1.a  
I.1.b  
I.1.c  

II  
 
Domeniu stiinte 

 
Activitati matematice 
 
 
Cunoasterea mediului 

I.1.d  
II.1.a  
II.1.b  
II.2.a  
II.2.b  

III  
Domeniu om si societate 

Educatie moral civica 
 
Educatie practica 

III.1.a  
III.1.b  
III.2.a  
III.2.b  

IV  
Domeniu estetic si creativ 

Educatie muzicala 
 
 Educatie plastica 

IV.1.a  
IV.1.b  
IV.2.a  
IV.2.b  

V  
Domeniu psihomotric 

V.a  
V.b  
  

 
Instructaj: 
Raspuns corect: 2 puncte 
Raspuns incomplet: 1 puncte 
Raspuns gresit: 0 puncte 
Punctaj de referinta: 19 x 2 = 38 de puncte 
Calculul calificativului individual: 
Punctaj individual obtinut x 100 
 38 
 
Calificative acordate: 
MAXIMAL – 90-100% 
MEDIU – 70-90% 
MINIMAL – 50-70% 
 



 

 

TEST INITIAL – RELIGIE ORTODOXĂ 
 

AUTOR: PROF. ADRIAN SĂPUNARU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN ALEXANDRU, LOC. SÂNPAUL, JUD. CLUJ 
 
Clasa a V –a 
 
Numele si prenumele:...................................................... 
Clasa :............... 
Data:................ 
Timp de lucru : 45 min 
 
I. În coloana din stânga (A) sunt enumerate virtuțile creștine; coloana din dreapta (B) conține păcatele 

împotriva virtuților. Asociază fiecare păcat din coloana (B) cu virtutea corespunzătoare din coloana (A) 
scriind în spațiul din stânga numărului de ordine din prima coloana (A) litera potrivită din coloana (B) 

 
 A B 
............................1. Iubirea (dragostea) a) nedreptatea  
 ............................ 2. Ințelepciunea b) neascultarea sfaturilor bune 
............................3. Nădejdea (speranța) c) ura 
............................4. Cumpătarea d) mânia 
 ............................5. Credința  e) ateismul 
............................6. Bărbația (curajul)  f) lașitatea 
............................7. Dreptatea g) deznădejdea 
 h) mândria 
 
 0,25 p x 7 = 1,75 p 
  
 II. Alege răspunsul corect și încercuiește litera corespunzătoare: 
 
 1. Taina Sfântului Botez a fost instituită: 
 a) de Sfântul Ioan Botezătorul; 
 b) la Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli ( Cincizecimea) 
 c) la Botezul Domnului 
 d) de Mântuitorul Iisus Hristos când i-a trimis pe Sfinții Apostoli să predice Evanghelia la toate 

neamurile. 
 
 2. Momentul văzut al întemeierii Bisericii este: 
 a) Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos; 
 b) Invierea Domnului;  
 c) Cinzecimea (Rusaliile) 
 d) Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos. 
 
 3. Forma în care sunt construite cele mai multe biserici în țara noastră este: 
 a) cerc 
 b) triunghi 
 c) cruce 
0,25 p x 3 = 0,75 p 
 

  



 

 

III. Completează următoarele spații punctate cu informația corectă: 
 a) Mântuitorul Iisus Hristos le a vorbit oamenilor prin ............................................................... 
 b) Sfintele Taine sunt .................................................................................................................... 
 c) Simbolul credinței (Crezul) cuprinde ...................................................................................... 
 d) Cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos pe cruce au fost................................................... 
 e) Muntele de pe care S-a înălțat la cer Mântuitorul Iisus Hristos se numește............................... 
 f) Părțile componente ale Bisericii sunt:......................................................................................... 
 
 0,25 p x 6= 1,50 p 
 
IV. Dacă se completează corect rebusul, pe verticala A- B se obține una dintre cele șapte Taine ale 

Bisericii care constă în mărturisirea păcatelor. 
 Orizontal: 
1. Sfânta Taină prin care se iartă păcatul strămoșesc; 
2. Opusul virtuții ; 
3. Sfânta Taină prin care Mântuitorul se dăruiește credincioșilor; 
4. Casa lui Dumnezeu ; 
5. Insușire a Bisericii mărturisită în Crez ; 
6. Calitate sufletească a creștinului ; 
7. A doua parte (incăpere) a Bisericii. 
 
Vertical: 
A-B : numele unei Taine ale Bisericii care constă în mărturisirea păcatelor. 
 
 
 1,50 p  
V. Pornind de la citatul:”Dacă vrei să trăiești pentru tine, trăiește pentru alții” (Seneca), precizează, 

într-o compunere, de minim 20 rânduri, importanța iubirii aproapelui. 
 2,50 p 
 
VI. Dacă ai fi în situația de a merge într-un loc pustiu și fiind nevoit (ă) să iei o singură carte, care ar 

fi aceea? Argumentează răspunsul. 1,00 p 
 
 
 
 
 Din oficiu 1,00 p 
 
 TOTAL 10,00 p 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ ȘCOLARĂ 
 

PROFESOR: SĂRARU RUSE 
LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA BĂLEANU” BĂLENI 

 
Metoda, în literatura pedagogică clasică, se definește ca drum către provenind din cele două cuvinte 

grecești: odos – cale, metha – spre. 
 Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învatamânt, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. 
 Functiile evaluarii. 
 Funcția de constatare - dacă o activitate s-a desfășurat în condiții optime, sau în ce fel de conditii. 
 Funcția de informare a societătii, asupra stadiului si evolutiei pregătirii diferitelor esaloane de 

subiecti. 
 Funcția de diagnosticare a cauzelor care au condus - eventual - la o eficientă necorespunzatoare a 

actiunilor. 
 Funcția de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea 

procesului instructiv-educativ. 
 Funcția pedagogică, în perspectiva subiectului si conducătorului procesului instructiv-educativ, 

pentru a sti ce au făcut si ce au realizat. 
 Formele evaluarii. 
 1. Evaluarea predicativă (inițială) 
-Se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde profesorul predă 

pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoasterea 
posibilităților colectivului de elevi. 

-Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului școlar 
(alergarea de viteză, alergarea de rezistență), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea 
primului grupaj tematic de lecții planificat.  

2. Evaluarea continuă (curentă) 
 Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvențe mai mici (în 

fiecare lecție sau la finalul unui grupaj tematic de lecții), având drept scop cunoasterea gradului de însusire 
de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa 
caz, se finalizeaza cu notare.  

  3. Evaluarea sumativă (finală) 
 Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de 

pregatire si cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistență, jocul sportiv. Se finalizeaza 
de regula cu notarea elevilor. 

 Conținutul evaluării. 
 Metodele de evaluare utilizate în educația fizică școlară pot fi grupate după criterii variate, astfel: 
 1. Verificarea. 
 Este procesul prin care subiectul executa o probă. Natura probelor este diferită. Uneori proba este 

însotită și de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 
 2. Aprecierea. 
 Consta în reflectarea realitătii în constiinta profesorului (realizarea unor judecăți de valoare). Se 

utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
si utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura probei la care 
este verificat elevul. Daca probele sunt masurabile, aprecierea este obiectivă și presupune efort mic.  

 3. Notarea. 
 Este rezultatul unitătii dialectice dintre verificare si apreciere. Se materializează prin acordarea de 

note sau calificative. 
 Criterii de evaluare. 
 Performanța motrică, rezultatul probelor de control măsurabile; 
 Progresul realizat de subiect; 
 Cantitatea și calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate; 



 

 

 Capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însusite; 
 Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însusite; 
 Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev; 
 Atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecvența la lectii, participarea la acțiunile competitionale 

sportive, modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice); 
 Nivelul de dezvoltare fizică a elevului. 
Metode de evaluare. 
1. Metode de verificare. 
 Trecerea probelor de motricitate prevazute de "sistemul național școlar de evaluare la disciplina 

E.F.S.", aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor; 
 Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele dinC.D.S.  
 Trecerea unor probe de cunostințe teoretice de specialitate; 
 Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică; 
 Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în conditii analoage (asemanatoare); 
 Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs; 
 Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice; 
 Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei. 
2. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). 
 Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însotită permanent de acordarea unor 

calificative; 
 Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite; 
 Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativă).  
 Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în functie de valoarea 

performanțională inițială și finală. 
 Nivelul de executie tehnică sau tactică a deprinderilor și priceperilor motrice în condiții de exersare 

parțială sau globală.  
 Aprecierea si notarea în funcție de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini; 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Gheorghe Cârstea, Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA București, 2000 
2. Adrian Dragnea, Educatie fizică și sport, FEST București 2006 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. SÂRB MARINELA LUCIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS, JUD. ALBA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA DIDACTICĂ – COMPONENTĂ A PROCESULUI 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SÂRBU DOINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE ENESCU“- NĂVODARI 
JUD. CONSTANȚA 

 
Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre 

atingerea scopurilor propuse. Evaluarea îndrumă spre multe alte cuvinte cu un sens asemănător: a estima, 
a aprecia, a judeca, a măsura, a examina, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza…etc. 

Calitatea şi mai ales eficienţa procesului de învăţământ sunt dependente de o proiectare pedagogică 
riguroasă, de alegerea şi de folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învăţare şi de aplicarea unui 
sistem de evaluare corect. Evaluarea reprezintă un moment esenţial în demersul didactic, de ea fiind 
interesaţi deopotrivă profesorii, dar și elevii și părinții acestora. 

În funcție de perspectiva din care este abordată, în pedagogie evaluarea este înțeleasă: ,, ca instrument 
sau modalitate de reglare a proceselor de predare- învățare; ca judecată de valoare asupra rezultatelor 
procesului de învățământ prin raportare la obiective; ca mijloc de comunicare a rezultatelor obținute de 
elevi în activitatea de învățare; ca proces prin care se stabilește dacă sistemul educațional își îndeplinește 
funcțiile pe care le are; ca activitate prin care sunt colectate, asamblate și interpretate informații despre 
starea, funcționarea și/ sau evoluția viitoare probabilă a unui sistem: elev, profesor, unitate școlară, sistem 
de învățământ.’’(Postelnicu, C-tin., Fundamente ale didacticii școlare, Aramis, București, 2000, p. 97-98.) 

Din perspectiva profesorului, evaluarea este necesară la începutul activității, pe parcursul acesteia, 
dar și la sfârşit, întrucât ea permite cadrului didactic să își dea seama care este pregătirea elevilor, în 
comparaţie cu așteptările acestuia şi cu cerinţele programei şcolare, permite identificarea dificultaților 
întâmpinate de elevi în învățare.  

Evaluarea reprezintă un feedback asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate. Evaluarea este 
concepută şi aplicată ca un instrument care reglează procesul didactic, care transformă permanent procesul 
de învăţare şi predare, având un rol formativ, în sensul că aceasta perfecţionează procesul de 
instruire.Totodată, evaluarea furnizează informaţii referitoare la situaţia de învăţare a fiecărui elev, la 
învăţarea definită prin achiziţionarea de comportamente specifice. 

*EVALUAREA INIŢIALĂ sau PREDICTIVĂ se realizează la începutul unei activităţi de instruire 
(de regulă, la începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor. Acestă 
evaluare este „ impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare 
a elevilor, a nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor 
conţinuturi.” (Cucoș,C-tin., Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69) 

Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare , oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce 
vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute. 

Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire cu scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei care urmează. 

La nivelul activităţilor instructive - educative, evaluarea are ca scop cunoaşterea randamentului 
şcolar, respectiv a raportului dintre performanţele realizate şi demonstrate de elevi şi performanţele 
anticipate şi proiectate de cadrul didactic.  

Structura actului evaluativ cuprinde următoarele etape:  
- verificarea,  
- măsurarea,  
- notarea.  



 

 

VERIFICAREA - Presupune colectarea de informaţii referitoare la nivelul performanţelor şcolare ale 
elevilor, respectiv la cunoştinţele, abilităţile, capacităţile, competenţele, comportamentele şi atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee şi instrumente.  

MĂSURAREA - Reprezintă acţiunea de interpretare şi aprecierea performanţelor elevilor prin 
raportarea lor la indicatori de performanţă, la sisteme de referinţă, la standarde de performanţă, la sisteme 
de criterii de evaluare.  

NOTAREA - Presupune emiterea unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor şi asocierea rezultatelor 
cu scări de notare şi acordării de note sau calificative şcolare. Notarea reprezintă acţiunea cadrului didactic 
de apreciere prin note / calificative / punctaje şcolare a progresului şcolar realizat de elevi.  

 
Evaluarea reprezintă un aspect semnificativ pentru înțelegerea actului învățării, deopotrivă pentru 

cadrele didactice, elevi și părinți, iar relația învătare - predare – evaluare trebuie abordată ca un tot unitar. 
Profesorul și elevul trebuie să devină parteneri deopotrivă în actul învățării și al evaluării, tinzând spre 
cooperare și completare.  
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– Postelnicu, Constantin, Fundamente ale didacticii școlare, Editura “Aramis”, București, 2000; 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. SÂRBU LILIANA 
GRĂDINIȚA P.N. NĂDAB, JUD. ARAD 

 
 „Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează 

cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe 
și instruiți-l în consecință”. R. Ausubel 

  
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare sau al unui program de 

instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire al preșcolarilor. Prin intermediul evaluării inițiale se 
identifică nivelul achizițiilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, în scopul de a se asigura 
premisele atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învățământ respectivă. Informațiile obținute în 
urma realizării unei evaluări inițiale sprijină planificarea activităților viitoare ale cadrului didactic, din 
perspectiva adecvării acestora la posibilitățile preșcolarilor sau a inițierii, dacă este cazul, a unor programe 
de recuperare. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
• Măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit (probe scrise/ orale / practice, proiecte, portofolii), “stabilindu-se o relație 
funcțională între un ansamblu de simboluri (cifre, litere) și un ansamblu de fenomene și obiecte, conform, 
unor caracteristici pe care le poseda”; 

• Aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 
(bareme de corectare și notare, descriptori de performanță), emițându-se o judecată de valoare; 

• Formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 
rezultatelor obținute. 

Premise ale evaluării inițiale: 
Scopul urmărit 
- identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
- “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
Principiul temporalității 
- se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
Obiectul 
-este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Funcții îndeplinite 
-funcţie diagnostică; 
 -funcţie prognostică. 
Modalități de realizare 
- harta conceptuală; 
- investigaţia; 
- chestionarul; 
- testele. 
Avantaje 
- oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al educabililor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerințele următoare; 

- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 
  



 

 

Dezavantaje 
- nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii; 
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 
 Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale educabililor şi nici 

ierarhizarea lor. 
Punctul terminus al evaluării trebuie să aibă în vedere răspunsuri la întrebarea „Cum îmbunătățim pe 

mai departe activitatea?”. 
 Nu este suficient să constați, trebuie să mergi mai departe și să dezvolți demersurile întreprinse și pe 

cele viitoare, să îmbunătățești activitatea, să informezi participanții asupra rezultatelor obținute și asupra a 
ceea ce este de făcut pe mai departe (programe compensatorii/program de progres). 

 Evaluarea este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire și 
educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanță, instrumentele pentru control și pe de altă 
parte, rezultatele evaluării constituie baza reluării procesului instructiv – educativ. Este importantă 
stabilirea încă din faza de proiectare a tipurilor de efecte urmărite la preșcolari și conștientizarea de către 
aceștia a așteptărilor din partea lor, a felului cum vor fi evaluați, a criteriilor de evaluare fapt care le va 
stimula motivația și le va dezvolta competențe autoevaluative. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎNTRE NECESSITATE ȘI IMPORTANȚĂ 
 

SARGHE ANCA 
 
Copilul este o ființă vie,cu o lume proprie iar pentru a reuși să-l influențăm optim, cadrul didactic are 

menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor sale inedite. Evaluarea are rolul de a regla și 
a forma în permanență în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane 
implicate. Importanța ei este cu atât mai mare cu cât este cunoscut faptul că ” e mai ușor să previi decât să 
vindeci”.  

 Evaluarea trebuie concepută nu doar ca un control, o verificare de cunoștințe, sau un mijloc de 
măsurare obiectivă, ci ca și o cale de a perfecționa. Majoritatea cadrelor didactice sunt de părere ca simpla 
acumulare de date nu constituie o evaluare și că este necesară emiterea unei judecăți de valoare după o scară 
de valori, explicită sau implicită 

Evaluarea poate fi practicată în forme elastice şi diverse, ea devenind câmpul fertil de manifestare a 
ingeniozităţii didactice. Urmărindu-se creşterea eficienţei actului evaluativ se acţionează pentru înnoirea 
lui şi ieşirea din rutina unor formulări şi practici depăşite, pentru eliminarea efectelor stresante pe care le 
provoacă încă evaluarea tradiţională. Astfel, în vederea conceperii și aplicării adecvate a evaluării în 
activitățile școlare, trebuie să se țină cont de unii factori și simptome problematice care apar pe parcursul 
acestui proces și să se încerce diminuarea sau chiar eliminarea lor. De aceea, în ultimul timp are loc o 
redimensionare, o regândire a strategiilor evaluative în paralel cu o serie de exigențe, și anume: 

-evaluarea nu numai e elevilor, dar și a conținutului, a metodelor, a obiectivelor, a situației de învățare; 
- luarea în considerare a conduitei elevului, a personalitîții acestuia; 
- diversificarea tehnicilor de evaluare, a instrumentelor de evaluare, extinderea sintezelor, a 

proiectelor; 
- comunicarea profesor- elev; 
- evidențierea rezultatelor positive și nesancționarea în permanență a celor negative; 
În cadrul procesului de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente 

importante care se află într-o strânsă legătură, e un sistem cu aceste trei elemente principale, iar orice 
schimbare care se produce la nivelul uneia dintre ele influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, 
generând o adevărată reacţie în lanţ care presupune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea predarea-
învăţarea-evaluarea trebuie proiectate unitar,în acelaşi timp. Astfel că reforma sistemului educaţional 
românesc nu putea fi concepută fără reforma sistemului de evaluare a progresului şcolar. În concordanţă cu 
coordonatele reformei evaluării sunt evidenţiate câteva direcţii de perfecţionare / optimizare a metodologiei 
de evaluare , şi anume: (Dumitriu Gheorghe, Dumitriu Constanţa, Psihopedagogie , 2003, p. 361) : 

 - înlocuirea probelor de evaluare "clasice" cu teste de evaluare ce asigură un grad sporit de 
obiectivitate privind cunoştinţele, priceperi1e, capacităţile intelectuale ale elevilor; 

 - modificarea raportului dintre evaluare sumativă care inventariază, selectează, ierarhizează şi 
evaluarea formativă ce valorifică) la maximum potenţialul intelectual al elevilor; 

 - stabilirea unui echilibru între probele orale şi scrise şi integrarea sistematică a evaluării iniţiale, 
formative şi sumative în procesul de învăţământ;   

 - promovarea metodelor alternative ce realizează o "evaluare autentică" (portofoliul, proiectul, 
investigaţia); 

 - realizarea unei concordanţe între procedurile de evaluare şi obiectivele, conţinuturile specificate în 
curriculum; - formarea şi dezvoltarea competenţei docimologice a cadrelor didactice în vederea elaborării 
unor probe de evaluare cu validitate şi fidelitate crescută; . 

 - dezvoltarea metodologiilor de evaluare specifice examenelor de admitere şi de certificare în 
învăţământ; 

 - optimizarea climatului psihosocial în care se realizează evaluarea; 
 - eliminarea factorilor perturbatori şi limitarea distorsiunilor în notare. 
În funcție de modul de integrare a evaluării în desfășurarea procesului instructiv- educativ, se disting 

trei forme de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea continua (formativă), evaluarea sumativă (cumulative). 
Dintre aceste tipuri deevaluare, cea inițială sau de pornire, predictive are rolul de a stabili care este nivelul 
de pregătire al elevilor. Ea joacă un rol foarte important, prin cele două funcții importante pe care le deține 



 

 

și anume funcția diagnostică și cea prognostică. Evaluarea inițială se efectuează la începutul unor etape de 
instruie, a unui ciclu de învățământ sau a unui an școlar și are ca scop determinarea nivelului de pregătire 
a elevilor, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care va urma. Ea reprezintă una din premisele 
conceperii programului de instruire, a planificării anuale și semestriale, baza pentru proiectarea şi 
ameliorarea activitaţilor viitoare. 

Prin funcția diagnostică a evaluării inițiale,noi, ca și cadre didactice reușim să măsurăm nivelul la 
care elevii stapânesc cunoștințele și posedă capacitățile necesare de a intra, de a urca la un alt nivel, 
program, cu șanse de reușită. Astfel se identifică lacunele copiilor capacitățile și abilitățile formate, baza 
pe care vom putea construi în viitor, posibilitățile clasei de elevi și a fiecărui elev în parte de a lucra 
independent. 

Funcția prognostică indică cadrului didactic condițiile noului program și permite anticiparea 
rezultatelor. În același timp indică condițiile în care în care elevii vor putea asimila conținuturile noi. 

Obiectul principal al evaluării inițiale îl constituie capacitățile și cunoștințele care reprezintă premise 
pentru asimilarea noilor conținuturi și formarea altor competențe. Datele obținute în urma evaluărilor 
inițiale ajuta evaluatorii să își contureze viitoarea activitate în trei planuri: modul adecvat de predare- 
învățare a noului conținut, organizarea unui program de recuperare pentru toată clasa, adoptarea unor 
măsuri de sprijinire și recuperare a unor elevi. Reluarea unor conținuturi presupune reproiectarea întregii 
activități, în mod diferențiat, regândirea strategiei didactice pentru a putea înlătura dificultățile întâmpinate 
de copii, și nu o simplă reluare, în aceeași formă a cee ace nu a fost asimilat. 

Evaluarea inițială se realizează prin examinare orală, scrisă, probe practice, teste predictive. Aceasta 
trebuie realizată pentru a determina cunoștințele și capacitățile ce reprezintă premise pentru asimilarea 
noilor conținuturi și formarea de noi competențe,și nu pentru aprecierea performanțelorglobale ale elevilor, 
ierarhizarea lor. De aceea se recomandă bareme de evaluare și apreciere, nu notarea propriu-zisă. 

Noi, cadrele didactice trebuie să-I determinăm pe elevi să înțeleagă importanța evaluării inițiale, să 
trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor, chiar dacă nu vor fi notați în catalog. 

Cred că idealul oricărui învățător, professor este formarea unui elev care învață nu doar pentru notă 
ci ca să știe, să cunoască, să experimenteze, să se dezvolte.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
ȘI PERFECȚIONAREA DOCIMOLOGICĂ A EDUCATORULUI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, SARIS MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞERBAN-VODĂ” 
BUCUREŞTI, SECTOR 4 

 
„Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. 

Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință.” David Paul Ausubel 
Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de instruire, fiind menită 

să ofere posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor la începutul unei activităţi, de a şti 
dacă sunt apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul program de instruire, dacă vor putea înțelege 
conţinutul ce va fi predat. 

Evaluarea inițială de la începutul anului școlar nu își propune aprecierea performanțelor elevilor sau 
ierarhizarea lor, ci trebuie să ofere elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, a unor 
lacune ce trebuie completate, a unor aspecte ce vor fi corectate sau îmbunătățite. 

Deşi locul ei este la începutul activităţii, evaluarea iniţială nu reprezintă numai o acţiune prealabilă 
unui demers didactic, ci constituie un moment al activităţii, făcând parte integrantă din aceasta. De aici, 
necesitatea de a fi realizat nu ca scop în sine, ci astfel încât să-şi îndeplinească rosturile de prefigurare a 
activităţii în continuare, orientând-o şi făcând-o mai eficace. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a acestora au o dublă semnificație pentru 
relaţia evaluării cu procesele de instruire: una de orientare şi alta de corecţie. Pe baza informațiilor evaluării 
inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru 
ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate e nevoie să se țină seama de următoarele: 

● tratarea diferențiată a elevilor; 
● selecția riguroasă a conținutului învățării; 
● utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
● îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală, pe grupe). 
Actul de apreciere a performanţei individuale reprezintă astfel o opţiune profesionistă a învăţătorului, 

opţiune recunoscută şi acceptată, care nu mai poate lăsa loc dezbaterilor privind acordarea unui anumit 
calificativ. Calificativele reprezintă simboluri ale judecăţii de valoare aplicate performanţelor elevului în 
diferite momente ale instruirii. Principalii indicatori calitativi ai actului de măsurare şi apreciere 
educaţională sunt obiectivitatea şi validitatea.  

Perfecţionarea evaluării implică perfecţionarea docimologică a examinatorului, necesitatea acesteia 
fiind susţinută de cel puţin trei argumente majore şi anume:  

● complexitatea activităţii de evaluare;  
● prezenţa şi influenţa unor factori perturbatori în desfăşurarea sa;  
● calitatea de bun profesor nu echivalează cu calitatea de bun evaluator şi nici nu implică în mod 

necesar.  
Calitatea de bun examinator, nefiind înnăscută, se poate forma treptat prin efort de voinţă perseverent 

orientat în direcţia depăşirii limitelor subiectivităţii, prin autocontrol permanent, răbdare şi exerciţiu.  
Un rol esenţial în cultivarea şi dobândirea acestei calităţi îl are cunoaşterea temeinică a personalităţii 

fiecărui elev, fapt ce implică „stăpânirea” de către educator a metodelor şi tehnicilor prin care poate dobândi 
informaţii despre diverse aspecte şi laturi ale acesteia.  

Cunoaşterea ştiinţifică şi temeinică a personalităţii celui educat constituie temeiul obiectivităţii 
aprecierii şi, totodată, al capacităţii educatorului de a se transpune în situaţia elevului, de a-i înţelege 
psihologia, problemele, frământările şi stările sale sufleteşti şi de a manifesta receptivitate faţă de ele. O 



 

 

astfel de capacitate, denumită empatie sau capacitate empatică, defineşte şi exprimă calitatea menţionată 
mai sus. Empatia presupune un nivel elevat al sensibilităţii afective, o anumită stabilitate emoţională, un 
anumit echilibru psihic şi moral şi, mai ales, informaţii docimologice şi psihologice din partea profesorului 
aflat în ipostaza de evaluator, adică de specialist care examinează, apreciează şi notează elevii, prestaţia lor.  

Stilul mai mult sau mai puţin autoritar pe care educatorul îl promovează în conducerea procesului 
didactic şi, în particular, în relaţia cu elevii, se reflectă şi în planul evaluării performanţelor elevilor. În 
condiţiile în care educatorul realizează contacte de lucru cu elevii săi pe parcursul activităţii de instruire, 
poate cunoaşte bine nivelul de pregătire şi progresele elevilor săi. Chiar şi numai pe baza activităţii de 
instruire a elevilor, profesorul este în măsură să realizeze o apreciere temeinică de ansamblu a acestora, fără 
să fie nevoie să recurgă la proceduri sistematice de verificare a cunoştinţelor acumulate şi a capacităţilor 
formate.  

Succesul/insuccesul şcolar sunt puse, preponderent, pe seama proceselor evaluative. Verificarea şi 
aprecierea performanţelor elevilor derivă, logic, din interacţiunea dintre profesor şi elevi, pe care o implică 
procesul didactic şi care antrenează cu necesitate aprecierea de către educator a celui din urmă ca “răsplată”, 
“gratificare “ cuvenită pentru prestaţia realizată.  

În concluzie, subliniez ideea că perfecţionarea docimologică a educatorului are un dublu suport: unul 
moral, reprezentat de sentimentul responsabilităţii şi misiunii sale profesionale şi umane şi de capacitatea 
empatică şi celălalt suport, de ordin informaţional fiind constituit din cunoştinţe din domeniile ştiinţifice, 
asimilate de el şi valorificate creator în actul evaluativ.  

 
Webografie:  
▪ http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-evaluarea-initiala-necesitatea-si-importanta-ei-in-

activitatea-didactica.html 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-evaluarea-initiala-necesitatea-si-importanta-ei-in-activitatea-didactica.html
http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-evaluarea-initiala-necesitatea-si-importanta-ei-in-activitatea-didactica.html


 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – CLASA PREGĂTITOARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, SASCĂU IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA, 

COM. CLEJA JUD. BACAU 
 
U.Î. ,,Toamnă mândră, darnică ...” 
1. Încercuiește 
a) cu roșu literele a / A, cu albastru literele m / M și cu verde literele u / U: 

          
b) mulțimea cu mai multe elemente: 

     

      
c) alimentele pe care le consumi la micul dejun: 

       
2. Colorează: 
a) alimentele sănătoase: 

     
b) bulinele care reprezintă sunetul m: 

 
 
c) cu roșu cifra 2, cu albastru cifra 3 si cu verde cifra 1: 

      
  



 

 

 
3. Unește 
a) silaba ,,ma” cu imaginile ale căror denumiri conțin această silabă: 

 
 
b) jumătățile potrivite pentru a întregi obiectele: 

      
c) cifrele cu mulțimea potrivită: 

                                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Scrie, după dictare, cuvintele: 

  

 

  

 

   

               



 

 

DICTARE:  
AU, AM, UMA, AMA, MAMA, MUU! 
 
 
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

Itemul  Calificativul 
 FOARTE BINE  BINE  SUFICIENT 

I1. încercuire , după criterii date   a, b, c  
 

a,b sau a,c sau 
b,c 

a sau b sau c  

I2 colorare , după criterii date a, b, c a,b sau a,c sau 
b,c 

a sau b sau c  

I3.  realizare de corespondențe, după 
criterii date 
 

 a, b, c   a,b sau a,c sau 
b,c 

a sau b sau c  

I4. dictare scrie corect 5-6 
cuvinte 

3 – 4 cuvinte 1 – 2 cuvinte  

 
 Itemi  Calificativul final 
 Rezolvă integral și corect 4 itemi (1 parțial corect);  FOARTE BINE 
 Rezolvă integral și corect 2 - 3 itemi; 1 item corect / parțial corect 
restul itemilor 

 BINE 

 Rezolvă integral și corect 1 item; incorect restul itemilor / parțial 
corect restul itemilor 

 SUFICIENT 

 
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE 

Nr. crt. Numele si prenumele  I1 I2 
 

I3 I4 Cfinal 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

  
Centralizare pe calificative: 

Nr. elevi I1 I2 
 

I3 I4 Cfinal 

Calificative 
FB      
B      
S      
I      

Concluziile probei de evaluare 
Măsuri ameliorative  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
GRĂDINIŢA P.P. NR. 1 BRĂILA 

ED. SAVA GIANINA 
 
„Dacă aş vrea sa reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun ceea ce influenţează mai 

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

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv-
educativă. Ea are ca scop cunoaşterea randamentului preşcolar, respectiv a raportului dintre performanţele 
realizate şi demonstrate de copii şi performanţele anticipate şi proiectate de cadrul didactic. 

În teoria şi practica educaţională evaluarea are trei forme: evaluarea iniţială, continuă şi sumativă. 
Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului şcolar şi stabileşte nivelul de pregătire al 

preşcolarilor în momentul iniţierii programului. Ea reprezintă o condiţie importantă pentru reuşita 
activităţilor următoare pentru că oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaşte nivelul şi potenţialul 
fiecărui copil. Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici 
ierarhizarea lor. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie urmată de rezultatele propuse, e nevoie să se urmărească tratarea 
diferenţiată a elevilor , selecţia riguroasă a conţinutului învăţării dar şi utilizarea acelor metode şi procedee 
didactice care să antreneze cel mai mult posibilităţile fiecărui copil. 

  



 

 

METODE DE EVALUARE 
PORTOFOLIUL 

 
PROF. ING. SAVA-NECULA DANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA” - BACĂU 
 
 Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 

întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare 

 Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de Metode şi instrumente de evaluare 
instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validit.  

 În întreaga lui existenţă el este permanent evaluat şi la rândul lui evaluează pe cei cu care intră în 
contact. Evaluarea intervine în toate acţiunile umane. Valorizarea este un semn că lucrurile şi evenimentele 
nu ne rămân indiferente. 

 Evaluarea corectă, obiectivă reprezintă un factor de reglare a activităţii şcolare.Rezultatele evaluării 
prezintă importanţă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a noilor generaţii: profesori, elevi, 
părinţi şi chiar societate. 

 Dintre metodele complementare de evaluare, utilizarea portofoliului se impune din ce în ce atenţiei 
şi interesului profesorilor în practica şcolară curentă.Termenul este relativ nou în terminologia ştiinţelor 
educaţiei, dar ideea exprimată de concept în sine nu este în mod necesar inovativă în sfera practicilor 
evaluative. Deşi în sensul său de bază portofoliul s-a lansat în domeniul artei, şi în contextul ştiinţelor 
educaţiei s-a impus nevoia existenţei unei metode de evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca 
alternativă viabilă la modalităţile tradiţionale de evaluare. El include rezultatele relevante obţinute prin 
celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, observare sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevului, proiect, autoevaluare, compuneri, referate, eseuri, articole publicate, lucrări 
prezentate în cercuri, sesiuni de comunicări, postere, machete, desene, caricaturi, chestionare de atitudini, 
interviuri, casete video cuprinzând prestaţia orală a elevului în cadrul unor activităţi sau contribuţia în 
activitatea de grup etc.), precum şi prin sarcini specifice fiecărei discipline. 

 Portofoliul realizează o sinteză a activităţii elevului pe o perioadă mai îndelungată de timp, poate 
servi şi ca evaluare sumativă. Permite evaluarea unor produse care, în mod obişnuit, nu sunt avute în vedere 
prin celelalte metode de evaluare, ceea ce stimulează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în 
activitaţi de învăţare complexe, cu grad ridicat de originalitate şi creativitate.În felul acesta evaluarea devine 
motivantă pentru elev. În plus, portofoliul ca metodă de evaluare înlătură în bună parte tensiu nile, stările 
emoţionale negative care însoţesc formele tradiţionale de evaluare. 

 Chiar dacă fiecare dintre elementele constitutive ale proiectului au fost evaluate separat, la momentul 
respectiv, în cazul acestui instrument se recomandă şi o apreciere holistică, ce se bazează pe impresia 
generală asupra performanţei elevilor şi produselor realizate, luând în considerare piesele individuale 
incluse în portofoliu. Aprecierea se poate realiza prin calificative sau simboluri numerice. 

 Foarte important rămâne scopul pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce va determina şi 
structura sa. Alături de scop, în definirea unui portofoliu, sunt la fel de relevante contextul şi modul de 
proiectare a portofoliului. 

 În sens general, scopul unui portofoliu este acela de a confirma faptul că ceea ce este cuprins în 
obiectivele învăţarii reprezintă, în fapt, şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. 

 Scopul portofoliului este stabilit şi în funcţie de destinaţia sau destinatarul său (persoană, instituţie, 
comunitate etc.), având în vedere că pe baza lui se va emite o judecată de valoare asupra elevului în cauză. 

 Portofoliul poate fi exclusiv o sarcină a profesorului, în sensul că el este cel care stabileşte scopul, 
contextul, realizează proiectarea lui, formulează cerinţele standard şi selectează produsele representative 
ale activităţii elevilor. 
  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. BARNA, ANDREI, CURS DE PEDAGOGIE, ED. LOGOS, GALAŢI, 2001 
2. STOICA, ADRIAN, EVALUAREA CURENTĂ ŞI EXAMENELE, GHID PENTRU 

PROFESORI, ED. PROGNOSIS, BUCUREŞTI, 2001. 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

PROF. SĂVESCU ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUMBEȘTI-JIU 

JUDEȚUL GORJ 
 
Procesul de învăţământ integrează o suită de activităţi, între care se disting: predarea, învăţarea şi 

evaluarea. În general, se consideră că actul evaluativ se compune din identificarea şi măsurarea 
performanţelor, aprecierea calităţii lor şi notarea. Literatura de specialitate15 oferă un bogat material 
referitor la felul în care poate fi definită evaluarea, la funcţiile evaluării (de diagnosticare, de prognosticare, 
de reglare, de clasificare, de selecţie, motivaţională, de certificare şi socială), la tipurile de evaluare 
(predictivă, formativă, respectiv sumativă), la modalităţile de evaluare (orală, scrisă ori prin probe practice), 
la metodele şi tehnicile de evaluare şi de notare (tradiţionale/ moderne; prin note/ calificative) etc.  

Ca urmare a necesității de a aborda problematica educațională din perspectiva integrării tinerei 
generații în viața socială prin intermediul profesiei, în ultimele decenii a fost reformat nu doar sistemul de 
predare-învățare, ci și cel de evaluare, care a devenit un act didactic complex, ale cărui obiective presupun 
mutarea accentului de pe evaluarea de tip cantitativ pe cea formativă, standardizarea evaluării şi a 
examinării prin utilizarea descriptorilor de performanţă ca bază de notare, lărgirea gamei obiectivelor 
curriculare evaluate prin utilizarea metodelor alternative (observaţia curentă, portofoliul, proiectul, 
investigaţia, autoevaluarea) şi a mijloacelor de învăţământ moderne, creşterea gradului de acurateţe a 
procesului de evaluare şi de examinare, creşterea ponderii examenelor de ieşire din ciclurile de învăţământ 
şi diminuarea rolului examenelor de admitere.16  

În lucrarea de față vom acorda atenție evaluării inițiale, un tip de evaluare care se aplică „la începutul 
unui program de instruire – ciclu de învățământ, an școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei 
lecții”17. Funcțiile evaluării inițiale sunt complementare: cea diagnostică vizează cunoașterea măsurii în 
care elevii stăpânesc anumite cunoștințe și deprinderi de bază și au competențele necesare pentru a fi 
implicați, cu șanse de reușită, într-un nou program de instruire, iar cea prognostică/predictivă are în vedere 
acțiunile profesorului realizate în raport de diagnoza stabilită, urmărind fixarea unor obiective specifice și 
a demersului didactic corespunzător pentru atingerea acestor obiective, adică selectarea metodelor de 
instruire în funcție de posibilitățile de învățare ale elevilor, de ritmul și de stilul de învățare al acestora.  

Evaluarea inițială este necesară pentru a identifica atât potențialul de învățare al elevilor, cât și 
eventualele lacune sau aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire, în funcție de care se întocmesc 
programe individuale de învățare sau programe de recuperare. De aceea, acest tip de evaluare nu îşi propune 
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, ci presupune raportarea la bareme de 
evaluare/apreciere, conform unor standarde stabilite pentru fiecare an de studiu.  

În învățământul gimnazial, evaluarea inițială la limba și literatura română se organizează, de regulă, 
la începutul semestrului întâi, la nivelul unității de învățământ, cu scop de orientare și de optimizare a 
învățării. Ea se materializează, la fiecare clasă, prin aplicarea unui test scris, cu durata de o oră. În vederea 
redactării acestuia, profesorii întocmesc o matrice de specificații18, care cuprinde: conținuturile de bază ce 
urmează a fi verificate (receptarea textului literar, redactarea de mesaje, varietatea limbii și a comunicării 
în contexte diferite), precum și competențele specifice corespunzătoare nivelurilor taxonomice 
(identificarea/recunoașterea unor date, concepte, relații, categorii specifice; 
ilustrarea/exemplificarea/descrierea unor fenomene, procese, situații concrete, proprietăți specifice; 
utilizarea/aplicarea cunoștințelor specifice în rezolvarea unor situații problemă; 
analiza/generalizarea/transferul faptelor, proceselor, fenomenelor, situațiilor specifice, respectiv 
aprecierea/evaluarea/interpretarea faptelor, proceselor, fenomenelor, situațiilor în contexte variate). 

 
15 v. Constantin Cucoș (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998; 
Marian D. Ilie (coord.), Teoria și practica evaluării educaționale, Editura Mirton, Timișoara, 2009; Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007 ș. a. 
16 v. Mariana Pintilie, Metode moderne de învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, Ed. Facil, Cluj-Napoca, 2000, p.23. 
17 Ioan T. Radu, Op. cit., p. 117.  
18 Cf. Matricea de specificații. Test inițial. Clasa a V-a, material prezentat la Consfătuirile cadrelor didactice din județul Gorj, 
în anul școlar 2017-2018. 



 

 

Pentru fiecare clasă, testul pentru evaluarea inițială și baremul de evaluare și de notare corespunzător 
acestuia sunt elaborate la nivelul comisiei metodice din unitatea de învățământ, de către profesorii de limba 
și literatura română. Pentru ca elevii să nu fie nevoiți să se bazeze pe reproducerea informațiilor, ci să aplice 
în contexte noi cunoștințele și competențele dobândite, fiecare test este alcătuit dintr-o serie de itemi de 
diferite tipuri (obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi), aplicabili pe un text-suport la prima vedere. Itemii 
sunt formulați clar, respectând competențele generale și specifice din programa școlară a ultimei clase 
absolvite, precum și particularitățile de vârstă ale elevilor. 

După aplicarea testelor, urmează evaluarea și notarea acestora, iar rezultatele obținute sunt analizate 
atât cu elevii, la fiecare clasă, cât și la nivelul catedrei, cu scopul identificării lacunelor și corectării 
greșelilor tipice, precum și pentru implicarea activă a elevilor în propriul proces de învățare. De aceea, 
rezultatele obținute de elevi la evaluarea inițială nu se consemnează în catalog, ci vor sta la baza elaborării 
programelor de activități cu caracter remedial și a planurilor individualizate de învățare. De asemenea, ele 
vor fi utilizate ulterior, în cadrul unor analize comparative, alături de rezultatele obținute de elevi la lucrările 
scrise semestriale sau la evaluarea națională, realizate la sfârșitul fiecărui an școlar sau al ciclului gimnazial.  

Știut fiind faptul că limba şi literatura română contribuie la formarea competenței de a învăța pe toată 
durata vieții, fiind limba în care se studiază toate celelalte discipline, în care se susţin examene la sfârşitul 
unor cicluri de învăţământ, de admitere la alte forme de învăţământ, precum şi cu prilejul încadrării în 
muncă a absolvenţilor oricărei forme de învăţământ, pentru optimizarea rezultatelor obținute de elevi la 
evaluarea inițială este necesar ca acestea să le fie comunicate și părinților, în cadrul orelor de consiliere 
individuală sau în cadrul unor ședințe organizate în acest scop.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CICLUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR CLAUDIA MIHAELA SAVU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAȘOV 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
Evaluarea iniţială este extrem de necesară la clasele primare pentru a stabili dacă elevii au pregătirea 

necesară creării premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă 
atât elevulu, cât și părintelui şi profesorului o imagine a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor 
lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectate sau îmbunătăţite. Pentru aceasta, se 
impune ca imediat după constatările evaluării inițiale să creăm planuri de măsuri remediale, individualizate, 
personalizate pentru fiecare elev al clasei. Evaluarea iniţială nu îşi propune ierarhizarea elevilor, fapt pentru 
care se recomandă să nu se treacă calificativele în catalog.  

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, profesori, părinţi, reuşim 
să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, 
care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Concluziile 
evaluării reprezintă premisa pentru progresele ulterioare , iar elevii trebuie să o perceapă ca pe un exercițiu 
util activității de învățare.  

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
școlarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare 
inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul 
căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; Bocoș, M., (2003),  
Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 



 

 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ LA ORELE DE LIMBA 

ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

PROF. MARIANA SBÎRNEA 
COLEGIUL ECONOMIC ,,MARIA TEIULEANU” PITEȘTI 

 
 Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la 

începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor. Acestă evaluare este„ 
impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, 
a nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.” 

 Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare , oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce 
vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. De exemplu, evaluarea inițială se 
dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei a V a/a IX a, pentru cunoașterea de către cadrul didactic a 
nivelului de pregătire al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise. Este firesc ca 
acelaşi test, aplicat la două colective de elevi, să ducă la rezultate diferite, ceea ce va necesita abordări 
variate, selectarea unor metode potrivite nivelului fiecărei clase. 

 Informațiile obținute de profesor prin intermediul acestui tip de evaluare îl ajută pe acesta să 
identifice nivelul achizițiilor elevilor, ce cunoștințe dețin aceștia, ce abilități au, dar îi oferă și un punct de 
plecare în planificarea activităților de predare și învățare viitoare. 

 Dacă în urma testării inițiale a elevilor se constată greșeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi 
proiectate activităţi de învăţare în care să se urmărească remedierea acestui fapt, prin completarea unor 
enunţuri cu ortograme şi explicarea utilizării lor; dacă se constată confuzii de recunoaștere a părților de 
vorbire, respectiv de propoziție, se va insista asupra diferențierii lor, vor fi lămurite prin exerciții 
suplimentare. 

 Așadar, evaluarea iniţială este ,,utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate 
în susţinerea învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi 
indispensabile unui nou parcurs.” 

 Pe lângă funcţia diagnostică pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele deficiențe în 
pregătirea elevilor și dificultățile de învățare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică care 
„sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia 
anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului 
viitor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil 
de desfăşurare.” 

 Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi 
proba de evaluare inițială la începutul clasei a a V a/a IX a, profesorul va parcurge programa pentru clasa 
a IV-a/ a VIII a, urmărind cu mare atenție capacitățile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment (de 
exemplu: capacitatea de a selecta informații dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei, 
sentimente; capacitatea de a opera cu noțiunile morfologice studiate etc.) 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 



 

 

 

demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă  
 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții vor contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și vor cataliza energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna trebuie aleși cu mare atenție itemii 
care vor alcătui evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului și pentru ca aceasta să 
reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea 
următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
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În procesul învăţării profesorul foloseste mai multe strategii de evaluare. 
La începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui 

capitol şi chiar al unei lecţii) profesorul foloseşte evaluarea iniţială. Aceasta identifică nivelul achiziţiilor 
iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Ea “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii 
dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Evaluarea iniţială este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii necesare integrării în activitatea următoare. 

Evaluarea iniţială oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al lor, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi a 
formula cerinţele următoare. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual al unor programe de recuperare, se realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi 
îndeplineşte o funcţie predictivă. Evaluarea iniţială precizează condiţiile prin care elevii vor asimila noile 
cunoştinţe. 

Acest tip de evaluare se realizează prin următoarele metode: testul, harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul.  

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

Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul 
ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi 
demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de 
evaluare reprezintă o decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 

Testul este o probă complexă cu ajutorul căreia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării 
cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară etalon, elaborată 
în prealabil (I. Nicola, 1994, p. 335). El este o probă standardizată, care asigură o obiectivitate mai mare în 
procesul de evaluare. Principalele calităţi ale unui test sunt: validitatea; fidelitatea; reprezentativitatea; 
obiectivitatea; aplicabilitatea.  

Demersul metodic al unui test are în vedere (M. Stanciu, 2003, p. 301-302): proiectarea testului, 
aplicarea testului, evaluarea răspunsurilor, analiza rezultatelor testului, valorificarea rezultatelor testului.  

Un instrument de evaluare scrisă conţine un număr de itemi (sarcini). 
 Investigaţia reprezintă o activitate pe care elevul o desfăşoară într-o oră în vederea rezolvării unei 

situaţii complicate, pe baza unor instrucţiuni precise. Ea începe, se desfăşoară şi se termină în clasă. Se 
poate desfăşura individual sau în grup.  

Obiective urmărite:  
- înţelegerea şi clarificarea sarcinilor;  
- găsirea unor procedee pentru culegerea şi organizarea informaţiilor;  
- formularea şi testarea ipotezelor de lucru;  
- modificarea planului de lucru;  
- capacitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele şi de a explora situaţii noi;  
- participarea şi cooperarea în cadrul grupului;  
- capacitatea de redactare şi prezentare a raportului privind rezultatele investigaţiei. 
Notarea se va face holistic, dar separat pentru următoarele domenii: strategia de rezolvare; aplicarea 

cunoştinţelor, principiilor, regulilor etc; acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor; claritatea argumentării 
şi forma prezentării.  

Cadrul didactic poate urmări produsul, procesul sau/şi atitudinea elevului. 



 

 

 

Harta conceptuală este o metodă complementară de învăţare şi evaluare; poate fi o metodă 
interactivă, de grup; este un instrument important pentru predarea, învăţarea, cercetarea şi evaluarea la toate 
nivelurile şi toate disciplinele; este o modalitate de organizare logică şi vizuală a informaţiilor, evidenţiind 
relaţiile dintre diverse concepte şi idei; este o reprezentare grafică a componentelor unui proces sau concept, 
precum şi a relaţiilor dintre ele; este o oglindă a modului de gândire a celui care o elaborează.  

Acordând o importanţă majoră creării de legături între concepte, hărţile conceptuale vin să detroneze 
învăţământul bazat exclusiv pe memorizare şi simplă reproducere a unor definiţii sau a unor algoritmi de 
rezolvare a problemelor, promovând concepţia conform căreia elevul trebuie să fie conştient de modul în 
care se leagă conceptele unele de altele. Creând hărţi conceptuale, se deschid perspective către un proces 
de învăţare activ şi conştient.  

 
Bibliografie: 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROFESOR SCHILERU DANIELA 
LICEUL DE ARTE ’’CONSTANTIN BRAILOIU”- TARGU JIU 

 
 Evaluarea reprezinta actul didactic complex, integrat procesului de invatamant, ce urmareste 

masurarea cantitatii cunostintelor dobandite, valoarea performantelor si eficienta acestora la un moment 
dat, oferind solutii de perfectionare actului didactic.  

 Evaluarea alaturi de predare si invatare, reprezinta o componenta esentiala a procesului de 
invatamant, deoarece furnizeaza informatii despre calitatea si functionalitatea acestuia.  

 Evaluarea are un rol foarte important atat in viata noastra de zi cu zi, cat si in procesul educational , 
deoarece ne permite sa ne identificam punctele slabe si apoi sa le corectam. 

 Tipuri de evaluari: 
 Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluari: evaluarea initiala, 

evaluarea formativa si fomatoare si evaluarea sumativa. 
 Evaluarea initiala este realizata la inceputul procesului de invatare. Aceasta este utilizata pentru a 

cunoaste comportamentul cognitiv al elevului , daca acesta dispune de pregatirea necesara procesului de 
invatamant (cunostinte, capacitati, abilitati).  

 Scopul evaluarii initiale este cu atat mai bine atins, cu cat reusim sa-I determinam pe elevi sa fie 
receptivi si sa inteleaga importanta evaluarii scolare, pentru ca ei sa trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, sa le fie trezita motivatia cunoasterii si dorinta solutionarii corecte a problemelor 
enuntate. 

 In vederea eficientizarii procesului de evaluare, evaluatorul trebuie sa raspunda la urmatoarele 
intrebari: 

 Ce evaluam? 
 Cum evaluam? 
 De ce evaluam? 
 Pe cine evaluam? 
 Cand evaluam? 
 Cum evaluam?  
 Pentru ca evaluarea initiala sa fie urmata de rezultate, e nevoie se tina seama de urmatoarele: tratarea 

diferentiata a elevilor, selectia riguroasa a continutului invatarii. Procesul evaluativ isi indeplineste pe 
deplin functia majora numai atunci cand, atat dascalul cat si elevii reusesc sa colaboreze nu pentru ca 
trebuie, ci pentru ca doresc acest lucru. 

 
 Bibliorafie: 
 Stoica, A, Evaluarea in invatamantul primar, Descriptori de performanta, Editura Humanitas 

Educational, Bucuresti . 1998 
 Radu, I, T, Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului, Editura Didactica si Pedagogica 

Bucuresti, 1981  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE, JUDEȚUL SUCEAVA 
 
 Procesul de învățământ este abordat ca o relație între predare – învățare- evaluare. 
 Evaluarea trebuie privită ca o parte integrantă, activă și importantă a Curriculum-ului dezvoltând 

relații specifice și semnificative în termeni de impact și efecte asupra elevilor, asupra profesorilor, asupra 
celorlalți agenți educaționali, ca și asupra factorilor de decizie responsabili în cadrul procesului instructiv-
educativ. 

 Evaluarea reprezintă punctul final într-o succesiune de activități ce urmaăesc formarea la elevi a unui 
comportament corespunzător în situații variate. 

 Prin evaluare în învățământ, se înțelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură 
evidențierea achizițiilor școlare, valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora în vederea 
perfecționării procesului de predare – învățare.  

 Evaluarea școlară, reprezintă procesul prin care se obțin informații privind asimilarea de cunoștiințe, 
priceperi si deprinderi, informații care permit luarea unor decizii ulterioare privind demersul didactic. 

Metodele tradiționale de evaluare, probele orale, scrise și practice, constituie elementele principale și 
dominante de desfășurare a actului evaluativ. Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare 
caută să accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative care oferă elevilor suficiente și variate posibilități 
de a demonstra ceea ce știu și mai ales ceea ce pot să facă. După modul în care se integrează la desfășurarea 
procesului didactic, evaluarea poate fi:  

 a) Evaluare inițială care se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare sau program de 
instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire a elevilor; 

b) Evaluarea formativă – însoțește întregul parcurs didactic, realizâdu-se prin verificări sistematice 
ale tuturor elevilor asupra întregii materii; 

c) Evaluarea sumativă – se realizează de obicei la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire 
oferind informații utile asupra nivelului de performanță al elevilor în raport cu obiectivele de instruire 
propuse. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

 Metode tradiționale de evaluare sunt probe orale, probe scrise, probe practice, teste docimologice  
 În cazul metodelor tradiționale se folosesc probe de evaluare, adică orice instrument de evaluare 

proiectat, administrat și corectat de către profesor. 
Printre principalele metode alternative de evaluare, al căror potențial formativ stusține 

individualizarea actului educațional prin ajutorul acordat elevului, contribuie la formarea lui.. Dintre 
acestea cele mai utilizate sunt: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, 
investigația, proiectul, portofoliul. 

Observația sistematică a comportamentului elevului în timpul rezolvării sarcinii oferă 
evaluatorului informații privind performanțele elevilor în cursul activității didactice. Ea este însoțită în mod 
frecvent de “aprecierea verbală” asupra activității elevilor. 

Aceste informații pot fi înregistrate folosind: fișe de observație curente, fișe de evaluare, scara de 
clasificare, lista de control sau verificare. 

Ele sunt folosite atât în evaluarea procesului didactic, cât și a produselor realizate, cuprind atât 
informații din domeniul cognitiv cât și din domeniul afectiv și psihomotor. 

Investigația oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite în situații noi, 
pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. 

 Proiectul este o activitate mai amplă ce permite o apreciere complexă și nuanțată a învățării, ajutând 
la identificarea unor calități individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare puternic motivată pentru 



 

 

elevi. Este recomandat să fie folosit în clasele III – IV, când elevii au formate o serie de capacități 
intelectuale. El poate fi realizat individual sau în grup, indicată însă fiind cea de-a doua formă.  

 Portofoliul, reprezintă, un instrument de evaluare complex, ce include experiența și rezultatele 
relevante obținute prin celelalte metode de evaluare, este o carte de vizită a elevului, care-l stimulează în 
direcția perfecționării la disciplina respectivă. Alcătuirea portofoliului nu poate fi lăsată în mod exclusiv în 
seama elevilor. Trebuie să conțină atât lucrări în grup cât și lucrări realizate individual. 

  
 Evaluarea în general, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 

privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este 
cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”.  
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LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” 

PROF. SCOREI IONUȚ-MARIUS 
 
Etimologic, termenul de metodă este un cuvânt compus din alte două, provenind din grecescul 

μέθοδος (methodos) unde: meta (μετά) înseamnă „către, spre” și hodos înseamnă „drum, cale”.  
Metoda didactică este , potrivit experților , „o cale eficientă de organizare şi conducere a învățării, un 

mod comun de a proceda care reunește într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi“ (I. 
Cerghit,) Ea este „calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaților, pentru îndeplinirea 
scopurilor învățământului, adică pentru informarea şi formarea educaților“ (C. Moise). 

Tehnologiile de tip e-learning sunt din ce în ce mai utilizate ca metode de învățare-evaluare în mai 
toate domeniile de activitate. Acest succes al tehnologiilor de tip e-learning poate fi pus pe seama 
rezultatelor deosebite obținute în training-urile angajaților din mediul corporatist. Aceste tehnologii sunt în 
vogă mai ales datorită faptului că asigură o mare libertate de mișcare atât persoanelor instruite, cât și celor 
care realizează instructajul, în sensul că fiecare dintre aceste persoane beneficiază de acces nelimitat, 
condiționat doar de politica administratorului și de existența unei conexiuni la internet sau intranet.  

Potrivit Wikipedia prin elearning (sau e-learning) se înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care 
se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC). Termenul a fost preluat 
din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace 
electronice, și acoperind acum aria de intersecție a acțiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. 
Computerul și materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau 
ca mijloc de comunicare. În sens restrâns, e-learning-ul reprezintă un tip de educație la distanță, o experiență 
planificată de predare-învățare organizată de o instituție ce furnizează mediat materiale într-o ordine 
secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în maniera proprie. Medierea se realizează prin noile 
tehnologii ale informației și comunicării - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de 
distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între actorii implicați.  

Dezvoltarea tehnologiilor moderne de învățare a determinat evoluții în domeniul învățământului şi a 
programelor de perfecționare în societatea de astăzi conducând, inevitabil, către învățământul deschis la 
distanță (ID, mai ales în mediul universitar) şi către programe de instruire la distanță a personalului din 
cadrul companiilor şi nu numai. Practic, învățarea sau instruirea la distanță reprezintă cea mai comodă, mai 
flexibilă şi mai ieftină modalitate prin care cursanții adulți, ocupați şi/sau fără posibilități materiale pot 
studia oriunde şi oricând, fără a fi prezenți în sala de curs şi fără a fi supravegheați direct de un cadru 
didactic sau instructor de specialitate.  

Programele moderne de învățare şi educație la distanță sunt susținute şi distribuite prin folosirea pe 
scară largă a mediului e-Learning, învățarea bazată pe tehnologia informației şi a comunicațiilor care 
acoperă un spectru larg de activităţi didactice, de la metode de învățare tradiționale, la combinații de practici 
de învățare tradiționale şi electronice, până la învățarea totalmente on-line.  

Din punct de vedere pedagogic, mediul e-Learning reprezintă o metodă de predare, învățare şi 
evaluare bazată pe tehnologia digitală, de comunicație şi multimedia, care asigură transferul accelerat de 
informații, cunoștințe, inclusiv tehnici de înțelegere şi modalități de interpretare a acestora, de la profesor 
la cursant oriunde, oricând şi la cerere, cu scopul de a obține rapid rezultate performante, accelerând astfel 
procesul educațional.  

 Exemple de aplicații e-learning  
Potrivit Conf. univ.dr. ing. Andronie Maria și Lect. univ.drd. ing. Andronie Iustin, un exemplu de 

platformă e-Learning performantă îl reprezintă platforma Blackboard folosită la ora actuală în peste 3600 
de instituții educaționale din peste 60 de țări pentru administrarea procesului e-learning, pentru procesarea 
tranzacțiilor e-commerce şi al comunităților on-line. Liniile de produse Blackboard includ:  

- Academic Suite, compus din Learning System (șistem de management al cursurilor), Community 
System (portal al comunității de cursanți) şi Content System (sistem de management al conținutului);  

- Commerce Suite, compus din Transaction System (sistem de procesare al plăților în relație cu 
numărul de înregistrare al cursanților), Community System (interfața pentru e-commerce şi pentru sistemul 
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de procesare al tranzacțiilor), Bb One (sistem în rețea de vânzare, comercial şi retail, acceptând cărți de 
debit Blackboard pentru tranzacții;  

- WebCT Inc compus din Blackboard Vista (sistem de management al cursurilor) şi Campus Edition 
(sistem de management al cursurilor).  

Deși produsele software Blackboard sunt cu cod sursa proprietar, compania oferă o arhitectură 
deschisă, numită “Building Blocks”, care poate fi folosită pentru extinderea funcționalității produselor 
Blackboard. Produsele Blackboard Vista și Campus Edition sunt extensibile prin tehnologia numită 
PowerLinks.  

Site-ul www.elearning.ro pune la dispoziție EduPlus – o aplicație educațională interactivă pentru 
elevii din ciclul primar pentru iPad. EduPlus este o aplicație educațională modernă și interactivă de tip 
mobile Learning, disponibilă în App Store, și este creată de INSOFT. Aplicația a fost dezvoltată pe baza 
celor mai actuale principii de e-learning și adaptată pentru a fi utilizată cu succes pe dispozitive mobile.  

 Activitățile digitale puse la dispoziția celor mici sunt grupate pe discipline: comunicare în limba 
română –clasa I, matematică și explorarea mediului – clasa I și clasa a II-a. Se pot descărca gratuit, primele 
două module din fiecare disciplină, restul resurselor fiind disponibile contra cost. Odată descărcate, 
activitățile digitale pot fi accesate și offline. .  

Fiecare modul conține intre 17 și 30 de activităţi de învățare, care țin cont de particularitățile de vârstă 
ale elevilor. Pe parcursul activităților, elevii beneficiază de asistența din partea unor personaje simpatice – 
Edi, Ana și Andi, care le vor deveni treptat cei mai buni prieteni. Activitățile, animațiile, jocurile, testele și 
prezentările sunt intuitive și respectă în totalitate programa școlară în vigoare.  

Platforme de tip e-learning mai cunoscute în mediul educațional sunt:  
- Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment  
- Platforma AeL  
- Advanced eLearning  
- Wikispaces  
- eTwinning  
- iTeach  
- Frog  
- portal.compendiu.ro  
Platforma de e-learning Moodle oferă un mediu de socializare și comunicare, cursuri și evaluare în 

sistem electronic și oferă posibilitatea cursanților de a învăța împreună. Platforma se bazează pe resurse și 
activități. Principala resursă este reprezentată de curs, ce poate fi definit pe bază de lecții sau de activități 
săptămânale.  

La sfârșitul unui modul de curs se poate introduce un modul de evaluare. Acesta este foarte flexibil 
și permite trainerului să stabilească mai multe modalități de evaluare. Pe lângă lecțiile şi activitățile de 
învățare postate de către profesor, cursanții pot posta temele pentru feedback, notă sau un comentariu la 
tema realizată.  

Advanced eLearning – AEL este utilizată în majoritatea școlilor şi liceelor din România. AEL este 
o platformă integrată completă de instruire asistată de calculator şi gestiune a conținutului, oferind suport 
pentru predare şi învățare, testare şi evaluare, având o concepție curriculară.  

AeL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conținut educațional, precum: materiale 
interactive, lecții la diferite discipline, tutoriale, exerciții, simulări, jocurile educative. Biblioteca de 
materiale educaționale acționează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi 
permite o căutare facilă.  

 Conținutul poate fi structurat şi adaptat în funcție de nevoi şi îmbogățit cu diferite informații. 
Drepturile de acces pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori pot fi adaptate şi aplicate oricărui 
segment al bibliotecii. Baza de cunoștințe oferă funcții de căutare ierarhică, filtrată, sau după cuvinte cheie.  

 Wikispaces este proiectat pentru a fi ușor şi distractiv, pentru a vă putea concentra pe ceea ce se 
dorește a se realiza cu elevii, profesorii, şi oricine altcineva de care aveți nevoie pentru a lucra.  

Wikispaces nu se limitează la text. Se pot crea mai multe pagini, fiecare dintre ele putând avea 
imagini, clipuri video, forumuri de discuții, documente, foi de calcul şi mai mult. Se poate lucra la eseuri 
sau alte proiecte bazate pe text, dar se pot încărca, de asemenea, notițe pentru lucrul în clasă şi teme pentru 
acasă sau se pot crea cu elevii proiecte multimedia interesante. Spațiile wiki se pot folosi:  

http://www.elearning.ro/
http://www.elearning.ro/


 

 

• ca simple site-uri web;  
• pentru grupuri de proiecte;  
• pentru gestionarea documentelor școlare ;  
• pentru discuții şi dezbateri cu elevii;  
• pentru colaborare cu alți profesori;  
• pentru gestionarea temelor pentru acasă sau a altor activităţi extrașcolare;  
• pentru colaborare cu elevii altei școli din țară sau din străinătate.  
 iTeach este o platforma de tip 2.0 care permite colaborarea profesorilor într-un mediu virtual avansat.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE PENTRU ELEVII CU CES 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

ȘCOALA GIMN. ”EPISCOP DIONISIE ROMANO” BUZĂU 
 
Evaluarea persoanelor cu cerinţe educative speciale reprezintă un proces fundamental în 

psihopedagogia specială, prin care se urmăreşte cunoaşterea complexă a acestora în plan medical, 
psihologic, educaţional şi social a acestora, cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către acestia 
în mediul lor obişnuit de viaţă.  

Evaluarea trebuie înţeleasă ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare 
cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului, de planificare 
şi programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat şi programele de intervenţie 
personalizate.  

Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi conferă o imagine asupra acţiunii sale. 
Instrumentele pentru evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale vizează:  

 Psihomotricitatea. Aceasta cuprinde: 
a) achiziţia abilităţilor perceptiv-motrice (motricitatea globală, motricitatea fină); 
b) conduite perceptiv-motrice (schema corporală şi lateralitatea; orientarea, organizarea şi 

structurarea spaţio-temporală). 
 Precepţia vizuală. Elevii cu dificultăţi de învăţare a cititului prezintă tulburări în trei domenii 

distincte: discriminare vizuală, ordine vizuală, memorie vizuală. 
 Percepţia auditivă se referă la tulburările de percepţie auditivă şi memoria auditivă. 
 Limbajul. Prin formă, limbajul are următoarele componente: fonologia – sunetele şi secvenţele 

de sunete permise de limbaj; morfologia – cea mai mică unitate cu semnificaţie lingvistică, de la rădăcină, 
până la inflexiunile de pronunţie ce pot modifica semnificaţia; sintaxa – regulile ce guvernează ordinea 
cuvintelor şi construcţia frazelor. 

 Dezvoltarea intelectuală. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi de 
învăţare sunt: percepţia confuză, aptitudini parţiale de rezolvare a problemelor, slabe aptitudini verbale, 
relaţiile spaţiale, instabilitatea perceptivă, necesitatea preciziei, comportamentul impulsiv, lipsa de reflecţie, 
aptitudini de planificare, aptitudine pasivă privind învăţarea, înţelegerea raporturilor, lipsa de evaluare a 
ipotezelor, gândirea logică, comunicarea egocentrică, răspunsuri prin tatonări, eficienţa transferului vizual, 
dificultăţi de discriminare figură-fond, lipsa generalizărilor, memorie mediocră, lipsa de cunoştinţe 
generale. 

 Factori sociali şi personali: imaginea de sine şi comportamentul. 
Demersul evaluativ în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale parcurge următoarele etape 

principale: 
 Evaluarea iniţială. Este constatativă, obiectivele sale fiind: 
 1. Identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea;  
2. Stabilirea nivelului de performanţe sau a potenţialului actual al copilului;  
3. Estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului; 
 4. Stabilirea încadrării: pe grad sau nivel educaţional etc.; 
 5. Stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizat. 
 Evaluarea continuă/formativă – este un tip de evaluare care evidenţiază nivelul potenţial al 

dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament al operaţiilor mintale; ea nu este centrată 
pe deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o anumită etapă a 
dezvoltării sale. 

 Evaluarea finală are ca obiective:  
 1. Estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 
 2. Modificarea PIP (Plan de Intervenție Personalizat) în funcţie de constatări;  
 3. Reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 



 

 

 Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres în 
dezvoltarea bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe şi 
competenţe. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate şi utilizate, ţinându-se seama de tipul şi gradul de 
deficienţă. Probele de evaluare la activităţi sau pe unitatea de învăţare sunt diferenţiat.. Fiecare probă de 
evaluare urmăreşte anumite achiziţii, abilităţi şi atitudini ale elevilor în funcţie de particularităţile lor.  

 Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici se 
urmăreşte stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi dezvoltarea 
valorilor morale, dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă între elevi în procesul 
instructiv-educativ. 

 Cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerinţe educative speciale, 
indiferent de tipul deficienţei, precum şi stabilirea unui diagnostic diferenţiat au la bază o serie de 
metode ştinţifice grupate în două mari categorii: 

1.Metode şi tehnici accesibile tuturor categoriilor de specialişti (cadre didactice, instructori de 
educaţie, specialişti terapeuţi, etc): observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, 
demonstraţia, studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise şi orale la diferite 
discipline, probe de evaluare practică,  

2.Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop 
(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari) : chestionarele / inventarele de 
personalitate, testele de inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele de aptitudini, probe pentru 
evaluarea activităţii psihice (percepţia, afectivitatea, limbajul, imaginaţia, memoria, atenţia), probe de 
evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficienţe, etc..  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
 

INV.ITINERANT SECAN EMILIA CSEI BRAILA 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în 
conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Strategia de evaluare denotă 
modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în 
structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă 
tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi 
condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
SCOPUL URMARIT 
• Evaluarea iniţială: 
 - identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
-“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
• Evaluarea formativă: 
-urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea demersului 

pedagogic spre obiective mai complexe; “Unicul scop al evaluării formative este să identifice situaţiile în 
care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe 
el cât şi pe profesor. 

• Evaluarea sumativă: 
-stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei atitudini sau 

a unei capacităţi), comparându-i pe elevi între ei (interpretare normativă), ori comparând performanţele 
manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate (interpretarea criterială). 

OBIECTUL EVALUARII 
• Evaluarea iniţială: 
-este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

• Evaluarea formativă: 
-vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar şi cu o 

sarcină mai complexă de învăţări ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare” (I. T. Radu); 
-se extinde şi asupra procesului realizat. 
• Evaluarea sumativă: 
-“se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, 

ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” 
(S.N.E.E.) 
  



 

 

MODALITATI DE REALIZARE 
• Evaluarea iniţială: 
-harta conceptuală; 
-investigaţia; 
-chestionarul; 
-testele. 
• Evaluarea formativă: 
-observare curentă a comportamentului şcolar al elevului; 
-fişe de lucru; 
-examinări orale; 
-tehnica 3-2-1; 
-metode R.A.I.; 
-probe de autoevaluare. 
• Evaluarea sumativă: 
-examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice); 
-portofoliul; 
-proiectul; 
AVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
-oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

-pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

• Evaluarea formativă: 
-permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de declanşarea 

unui proces cumulativ; 
-oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 
-este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 
-oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit); 
-dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 
-reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării; 
-sesizează punctele critice în învăţare. 
• Evaluarea sumativă: 
-rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de cursanţi; 
-permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a proramelor 

de studii; 
 



 

 

* 
 

SELYEM ALEXANDRU 
 
Este importantă evaluarea inițială pentru profesori? Dar pentru elevi? 
Evaluarea inițială înseamnă, în primul rând, nivelul de cunoștințe pe care un elev ar trebui să-l 

acumuleze pe parcursul anilor. Consider că evaluarea inițială are o importanță destul de mare atât pentru 
profesori cât și pentru elevi. 

Pe de o parte, rezultatul evaluării inițiale ajută profesorii să știe nivelul de cunoștințe acumulat până 
în prezent de către elevii săi. De asemenea, profesorii pot să știe pe ce să pună accentul ca să-i ajute pe elevi 
să înțeleagă mai bine. Profesorii să-i ajute pe elevi să rețină anumite lucruri prin metode mai diferite, astfel 
încât aceștia să se simtă relaxați, să o facă din pura lor plăcere fără să se gândească că trebuie să o facă 
pentru că urmează să ia o notă. O altă metodă ar fi recapitularea lecțiilor din anii trecuți. 

Pe de altă parte, pentru unii dintre elevi rezultatul evaluării inițiale este important și atunci se vor 
strădui să ia o notă cât mai mare, iar pentru alți elevi rezultatul ar putea fi unul indiferent și atunci nu și-ar 
da silința să ia o notă mare. Elevii ar putea să-și afle nivelul de cunoștințe la materiile care îi ajută pe viitor 
și să-și fixexe anumite lucruri la care încă întâmpină dificultăți. O metodă care ar putea să-i ajute pe elevi 
mai mult ar fi introducerea unor metode care să le capteze atenția și interesul 

Dacă elevii știu că sunt evaluați la anumite materii, atunci ei simt obligația de a învăța pentru a obține 
o notă bună, nu pentru a învăța din simpla lor plăcere. 

În concluzie, evaluarea inițială este importantă atât pentru elevi cât și pentru profesori. Dacă s-ar 
introduce metode mult mai accesibile și captivante pentru ca elevii să rețină mai ușor unele lucruri pe care 
le-au uitat sau nu le-au înțeles încă de la început atunci le-ar fi mai accesibilă învățarea lor. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. SEMEN NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P.P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TÂRGU-JIU 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

 
Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activității cu funcții și scopuri bine determinate. 

Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educativ, permite doar prognoze pe termen scurt, dar este 
importantă și necesară pentru educator și copii pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea 
personalității și îndeplinește un rol de supraveghere a activității preșcolare. Evaluarea identifica punctele 
forte și lacunele din cunostințele, priceperile, deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. 

Evaluând, constatăm, apreciem, diagnosticăm, descoperind factorii care au condus la rezultat, 
anticipând rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluării este să urmărească 
progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare copil, astfel încât 
parcurgerea programei să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor, priviți individual. 

Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt:  
- Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii;  
- Evaluarea continuă – o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din cadrul grădiniţei;  
- Evaluarea sumativă – intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară 

pe o durată mai marte de timp. 
 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 

copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei 
planuri : modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; continuarea unui program de recuperare 
pentru tot colectivul de copii; măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii. 

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i 
determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării 
corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării 
itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară creării premiselor 
favorabile unei noi învățări. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele 
scontate, trebuie să avem în vedere următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a 
conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult 
capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea 
formelor de activitate la clasă. 

Evaluarea se realizează pe cele cinci domeniile de dezvoltare: dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei 
personale; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă și cunoșterea lumii; dezvoltarea limbajului, 
a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; și evaluare în domeniul capacități și atitudini față de învățare. 

Modalități de realizare: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul și testele. În conceperea testelor 
de evaluare sunt parcurse următoarele etape: stabilirea exemplelor de comportamente; formularea itemilor; 
stabilirea timpului necesar fiecărui item; fixarea punctajului pentru fiecare item; stabilirea unei scări de 
apreciere; centralizarea rezultatelor în grafic. 



 

 

Evaluarea inițială constituie o etapă importantă în realizarea unei proiectări corecte. Se poate face atât 
prin probe scrise, cât și probe orale, alternând metodele, tehnicile și instrumentele tradiționale de evaluare 
cu cele moderne. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

 
Bibliografie: 
1. Colceriu, L. – Psihopedagogia învațământului preșcolar – Detalierea temelor pentru definitivat, 

Editura Dacia, 2008; 
2. Curriculul pentru educație timpurie, 2019; 
3. Învățământul preșcolar în mileniul III, 2019. 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ- O NECESITATE A PROCESULUI DE 
ÎNVĂŢAMÂNT 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SEMERIAN CLAUDIA GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială în cadrul procesului de 

învăţământ. Mai precis, evaluarea este acel punct final în întreaga serie de acţiuni legate de proiectare, 
organizare, desfășurare şi control al întregului proces instructiv-educativ. Esenţa evaluării este cunoașterea 
sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, ținînd cont de informaţiile obţinute, 
activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau predictivă (datorită 
funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor 
la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică care să corespundă 
realităţilor. 

Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de ciclu de învăţământ 
sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind foarte important a 
se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noii 
ani de studiu. 

Evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, posibilitatea 
de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare al fiecăruie 
dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a formula 
cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma evaluării 
iniţiale se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru 
cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate. Avem în vedere 
prin urmare, cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în termeni 
de conţinuturi, de deprinderi și strategii cognitive – de bază şi de competenţe care au fost dobândite în timp 
la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

Acest tip de evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potenţialului 
de învăţare, dar şi a eventualelor lacune bineînțeles, lacune care ar trebui să fie completate, ori a unor 
aspecte care au nevoie să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite. 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea initială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 
instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi /elevului. 

Acest tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, testele 
de cunoştinte elaborate şi aplicate special pentru măsurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 



 

 

DESPRE EVALUAREA ÎNIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SEMEȘ ANA CARMEN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ. ,,SCARLAT LONGHIN”, 

DOFTEANA, BACĂU 
 
Începutul anului școlar este motiv de bucurie pentru unii, o provocare pentru alții, generator de temeri, 

de fapt percepții diferite ale elevilor, părinților, profesorilor.  
Educația, asemeni unei case, are nevoie de un suport solid, un plan minuțios după care să se clădească. 

Pentru a ști cum să începi, de unde să pornești, este necesar să știi ce ai, mai exact ce competențe au elevii 
cu care pornești la drum.  

Consider evaluarea inițială demersul ce stă la baza acțiunilor viitoare ale procesului didactic. În urma 
concluziilor se introduc activități de recuperare sau remediere. Evaluarea eficientă este așadar urmată de 
dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea 
produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

Accentul în învățământul actual este pus pe formarea competențelor cheie, pe devenirea elevilor, pe 
formarea unui profil valoros pentru sine și societate. Un absolvent cu reale capacități de 
relaționare,comunicare, ce deține instumentele necesare să învețe pe tot parcursul vieții, cu spirit civic și 
antreprenorial, tolerant și deschis către multiculturalitate, este un viitor cetățean implicat, adaptabil în 
societate, cu valori și atitudini multiple. De aceea, este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei 
formative.  

Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. Cadrul didactic nu trebuie să folosească evaluarea ca instrument ce penalizează elevul, 
îl pedepsește pentru ce a greșit sau nu știe să facă. Ea are rolul reglator, un metronom al demersului didactic. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie produsul a mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Din experiența anilor la catedră și ai celor de elevă, am încercat ca probele de evaluare, testele să nu 
reprezinte pentru elevi un factor de stress.Am încercat să-i fac să înțeleagă că doar așa putem împreună să 
determinăm ceea ce încă nu au înțeles, sau nu știu încă să aplice,să facă etc. 

I-am încurajat să se autoevalueze și să se evalueze reciproc, motivând rezultatul.  
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. În niciun caz evaluarea nu ierarhizează, la ciclul primar. 
Mentalitatea părinților încă este greu de transformat, întrebându-se mereu dacă copilul lor este printre 
primii. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:  

- tratarea diferențiată a elevilor;  
- selecția riguroasă a conținutului învățarii;  
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt, feedback reciproc. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 
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VALENŢELE FORMATIVE ALE METODELOR ALTERNATIVE DE 
EVALUARE 

 
PROF. SERBAN ALINA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 DOBROESTI, JUDEŢUL ILFOV 
 
 Corelarea strategiilor didactice de predare şi învăţare cu cele de evaluare s-a dovedit a fi esenţială 

pentru buna desfăşurare a activităţii instructiv-educative din şcoală. 
 Având un rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, evaluarea este permanentă în orice 

domeniu de activitate umană. Învăţământul este un domeniu central şi de maximă importanţă  socială, arie 
în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat. 

 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, în general, şi a procesului 
didactic, în special. 

 Prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat acestui proces, care asigură 
evidenţierea cantitativă a cunoştinţelor şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat -în mod curent, periodic şi final, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare - învăţare. 
Evaluarea îşi propune ca obiectiv îmbunătăţirea educaţiei. 

 În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 
eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru  formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. 

 Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: 

- pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe 
ori concomitent cu aceasta; 

- pe de altă parte ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează 
formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de învăţare. (I.T. Radu) 

 În procesul complex de instruire/autoinstruire a elevului, există o gamă de obiective ce nu pot fi 
evaluate decât holistic. Pentru acestea, alături de metodele de evaluare clasice, se recomandă folosirea 
metodelor alternative de evaluare, ce vizează, alături de obiectivele de învăţare, urmărirea unor obiective 
atitudinale şi comportamentale la elevi. Aceste comportamente vizează atitudinea faţă de desfăşurarea unei 
activităţi, atitudini sociale, ştiinţifice, interes, aprecieri etc. 

 Pentru evaluarea acestora, dar şi pentru obiectivele cognitive, se pot folosi cu succes instrumente 
precum observarea sistematică a comportamentului elevului, investigaţia, portofoliul, proiectul, tehnica 3-
2-1, metoda R.A.I., autoscopia, hărţile conceptuale, jurnalul reflexiv, evaluarea asistată de calculator, 
evaluarea prin jocuri şi concursuri etc. 

 Oricare ar fi tehnicile şi metodele folosite de educator, acestea trebuie să conducă la aprecierea 
corectă a acumulărilor elevilor. 

 Este recunoscut faptul că aceste metode de evaluare constituie o alternativă la formulele tradiţionale  
a căror prezenţă domină. Alternativele oferite constituie opţiuni metodologice şi instrumentale 
careîmbogăţesc practica evaluativă evitând rutina şi monotonia.  

Valenţele formative care susţin aceste metode alternative ca practici de succes atât pentru evaluare 
cât şi pentru realizarea obiectivului central al învăţământului şi anume învăţarea, sunt următoarele: 

*stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce 
şi-o asumă; 

*asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate 
contexte şi situaţii; 

*asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul 
noţional, devenind astfel operaţionale; 

*oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind 
neajunsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj în materie şi între elevi; 



 

 

*asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 
sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 
descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 

*reduce factorul stres în măsura în care învăţătorul este un consilier, iar evaluarea are ca scop în 
primul rând îmbunătăţirea activităţii şi stimularea elevului şi nu sancţionarea cu orice preţ, activităţile de 
evaluare cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval mai mare de timp. 

Între diferitele metode de evaluare există permanente interferenţe şi transferuri, care decurg din 
complexitatea procesului dinamic al educaţiei şi al instruirii, în care „evaluatul" este „omul" cu 
personalitatea sa în formare. 

 Fiecare metodă de măsurare şi evaluare a rezultatelor şcolare prezintă însuşiri distinctive, avantaje şi 
dezavantaje. Rolul conducător al profesorului se exprimă prin capacitatea sa de a găsi cele mai adecvate  
variante de combinare a metodelor de evaluare pentru asigurarea unor judecăţi de valoare corecte, având în 
vedere că nici o metodă în sine nu este suficientă oricât de bine ar fi stăpânită şi aplicată corect. 

 O metodă de evaluare sau alta nu poate fi descrisă ca a fi bună sau rea. Nu putem utiliza o metodă 
de evaluare în detrimentul altei metode, pe criteriul că nu este modernă, sau să utilizăm aceeaşi metodă 
mereu considerând că este suficientă. Esenţial în evaluarea didactică este îmbinarea strategiilor de evaluare, 
o cât mai mare diversificare în cadrul unei ore de curs şi utilizarea adecvată vârstei elevilor, obiectivelor 
urmărite, naturii conţinuturilor verificate şi tipului de decizii ce urmează a fi luate.  

 Acţiunile evaluative trebuie să cuprindă toate tipurile de rezultate, nu numai cunoştinţe, ci şi 
capacităţi, competenţe, orientarea cu precădere a acţiunilor evaluative către cunoaşterea mai precisă şi 
completă a ceea ce ştiu şi pot să facă elevii, a progreselor, dar şi a neajunsurilor şi a dificultăţilor de învăţare. 
Trebuie adoptate modalităţi de evaluare care să diminueze până la eliminare rivalitatea între elevi şi stresul, 
să permită coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor lor rezultate. Evaluarea rezultatelor şcolare ale 
elevilor trebuie să fie cât mai obiectivă, evaluările perfect obiective reprezintă o aspiraţie perpetuă a 
evaluatorilor. 

 Profesorul evaluator oricât de competent ar fi poate să “greşească”, de aceea trebuie să reflecteze 
puternic la umanitatea sa mai înainte de a da un verdict final, el trebuie să ţină cont de faptul că, succesul 
se măsoară nu în raport cu reuşitele globale, ci în raport cu reuşitele fiecărui individ.Este important să fie 
evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă 
utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare trebuie 
însoţită, în mod sistematic, de o autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfăşurat la toţi elevii  şi 
cu fiecare elev. 

 Aplicarea strategiilor de evaluare şi notare, de către profesor, presupune experimentarea lor continuă 
pentru a descoperi el singur variantele celei mai bune combinări, aplicând cunoştinţele de psihologie şi 
reflectând asupra rezultatelor obţinute. 

 Consider necesară o viziune nouă asupra evaluării progresului elevilor realizabilă prin stabilirea unor 
itemi de evaluare, elaboraţi în raport cu obiectivele comportamentale, facilitând profesorului  crearea unei 
imagini mai relevante a progresului elevilor şi posibilitatea de reglare a procesului de  predare învăţare, 
precum şi de diferenţiere a instruirii. 

TEST INIŢIAL - Atributul – Clasa a VI-a 
Obiective de evaluare: Elevul va fi capabil: 
- să identifice atributele adjectivale şi substantivale dintr-un text dat; O1 
- să identifice cazurile atributelor adjectivale şi substantivale dintr-un text; O2 
- să construiască enunţuri care să conţină un atribut adjectival; O3 
- să indice felul atributelor; O4 
- să definească atributul; O5 
- să recunoască părţile de vorbire prin care sunt exprimate atributele; O6 
- să alcătuiască o compunere gramaticală care să conţină atribute; O7 
Itemi de rezolvat: 

  



 

 

I.ITEMI OBIECTIVI 
A.Itemi cu alegere duală 
Citeşte cu atenţie fiecare dintre următoarele afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă o 

consideri adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită: 
1.A G Un substantiv poate avea unul sau mai multe atribute. 
2.A G Atributul determină un substantiv sau un substitut al acestuia. 
3.A G În propoziţia: Răsuflul cald al primăverii/ Adus-a zilele-nvierii (G. Coşbuc), există două 

atribute adjectivale. 
B.Itemi de tip pereche 
Scrie, în spaţiul din dreptul fiecărei cifre, litera care corespunde atributelor subliniate: 
1. Podul de piatră s-a dărâmat.… A. atribut substantival genitival. 
2. Lumina se iriza în ploaie deasă. … B. atribut substantival prepoziţional 
3. Suflarea vieţii mărunte se simţea prin pădure…. C. atribut adjectival 
C.Itemi cu alegere multiplă 
Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect: 
1. În enunţul Un piţigoi sta nemişcat pe o ramură de tei îndreaptă spre fereastră, există: a) un atribut; 

b) două atribute; c) trei atribute. 
2. În fraza: Strada părea că se scufundă într-o minunată linişte, la ceasul acesta larg al asfinţitului. 

există:  
a) două atribute substantivale în genitiv; b) trei atribute substantivale în genitiv; c) un atribut 

substantival în genitiv. 
3. Există atribut adjectival în: a) Cele două fete au plecat. b) Cartea pentru cele două este roşie. c) 
Cartea celor două este aici. 
II.ITEMI SEMIOBIECTIVI Completează spaţiile punctate: 
A.Itemi de completare 
1. Atributul este partea de propoziţie care determină ………….., ………….. şi …………… . 
2. Atributul exprimat prin adjectiv se numeşte ………………………… 
3. Atributul adjectival poate să se afle în cazurile ……………………………………………… 
4. Atributul substantival poate fi ……………………, …………………. sau…………………. 
B.Itemi cu răspuns scurt 
1. Transcrie trei atribute din propoziţia Vântul rece bate în geamul casei mele cu o mână tremurândă. 
2. Construieşte un enunţ în care cuvântul înalt să fie atribut adjectival. 
3. Precizează cazul atributului adjectival rece. 
III.ITEMI SUBIECTIVI 
Alcătuieşte o compunere, de 8-10 rânduri, cu titlul Dimineaţă de primăvară, în care să existe trei  

atribute substantivale, trei atribute adjectivale, un atribut pronominal. Subliniază-le! 
Barem de corectare şi notare: I. A. 15p.; B. 15p. ; C. 15p. ; II. A. 10p. ; B. 15p. ; III. 20p.. Seacordă 

10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte 
Timp de lucru: 25 de minute 
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PROCESUL DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR ȘERBAN MARILENA SIMONA 
LICEUL TEORETIC „RADU VLĂDESCU” PĂTÂRLAGELE, JUD. BUZĂU 

  
 Evaluarea în educaţie reprezintă procesul sistematic de colectare, analizã şi schimb de date privind 

procesele educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor (instituţii etc), pentru a facilita învăţarea 
la nivelul tuturor părţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor sã se bazeze pe evidenţe. 
Evaluarea este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat 
structural şi funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face 
parte din ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării - ca sistem de concepţii, principii şi 
tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă 
a tehnologiei didactice. 

 Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învãţare a tuturor pãrţilor implicate. 
Susţinem cã evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea sistematică din 
experienţele personale. Mai mult decât atât este clar cã în prezent punerea accentului pe autonomia şcolii 
şi pe importanţa autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi cadrele 
didactice într-o direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei implicaţi. 
Un alt element important este ideea că evaluarea ca parte a cadrului profesional de învăţare necesită 
interacţiune între toţi acţionarii sau actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în procesele 
de învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie motivantă 
atât pentru problemele puse în discuţie cât şi pentru activităţile incluse; să ofere un bogat cadru intern şi 
extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-back-ul; să includă 
(auto)evaluarea; să asigure feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învăţării. 

 Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 
conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; 
modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se 
evaluează. 

 Evaluarea constituie o acţiune complexă ce include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea şi 
decizia. 

 Evaluarea randamentului şcolar constituie o acţiune componentă a procesului educativ, integrată 
structural şi funcţional în această activitate. În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau 
forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă 
sau finală. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea 
cu elevii al căror potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după 
cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. 
În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 
grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 

 Evaluarea sumativă/finală este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală de bilanţ a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor şcolare, anului 
şcolar sau ciclului de învăţământ. Ea operează un sondaj, atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi materia a 
cărei însuşire este supusă verificării. Datorită acestei caracteristici, evaluarea sumativă (cumulativă) nu 
poate oferi informaţii sistematice şi complete cu privire la măsura în care toţi subiecţii cuprinşi într-un 
program de instruire şi-au însuşit conţinutul ce trebuie asimilat. Evaluarea realizată în acest mod nu 



 

 

însoţeşte procesul didactic în toate secvenţele acestuia şi nu permite ameliorarea lui decât după perioade 
relativ îndelungate. 

 Evaluarea continuă/formativă constituie un proces ce se întrepătrunde multiform şi funcţional cu 
acţiunile de instruire şi cu activitatea de învăţare. Notele definitorii ale evaluării formative derivă din acest 
considerent: 

*evaluarea formativă se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului didactic şi este 
menită să verifice sistematic progresele elevilor, cunoaşterea sistematică a rezultatelor având efecte 
reglatoare asupra activităţii desfăşurate permiţând ameliorarea ei continuă; 

*diminuează până la eliminare completă caracterul de sondaj al evaluării, propunându-şi verificarea 
tuturor elevilor asupra conţinuturilor esenţiale predate, realizându-se astfel cunoaşterea pregătirii elevilor 
şi adoptarea măsurilor considerate utile pentru ameliorarea randamentului elevilor şi a procesului de 
învăţământ; 

*determină schimbări atât în conduita didactică a profesorului, cât şi în comportamentul şcolar al 
elevului, oferind elevilor care au învăţat o confirmare imediată cu efecte stimulatoare, având rol pozitiv şi 
vizând în principal susţinerea activităţii de învăţare. 

 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ȘERBAN SIMONA CODRUȚA’ 
LICEUL DE INFORMATICĂ ,,TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 

 
În științele educației evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și 

condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și 
profesională a tinerei generații. Vizează toate componentele sistemului educativ, atât cele de intrare 
(comandă socială, participanți, resurse materiale) și ieșire (absolvenți, competențe, posibilități de integrare 
socio-profesională), cât și cele procesuale (obiective, conținut, metode, transformări, etc.). Un obiectiv 
foarte important îl reprezintă progresul realizat de elevi de la o etapă la alta a instruirii, progres privit atât 
ca volum și calitate a cunoștințelor, cât și ca dinamică a capacitățilorintelective, afectiv-motivaționale și 
atitudinale ale elevilor. 

Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. Acest tip de 
evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. Testele de cunoștinte elaborate și aplicate 
special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive.  

Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar, la începutul unui semestru pentru a 
verifica cunoștințele de la care ,,pleacă” elevul. La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze 
numită, în mod tradițional, a verificării lecției anterioare. În functie de rezultatele acestei verificări sau ale 
acestei evaluari inițiale, profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecții sau va aduce 
corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvente de recuperare ,stimulare, 
completare. În acestă perspectivă ,chiar de la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinețe o funcție 
pronunțat predictivă. 

Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Aceasta constă într-o 
judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare 
prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului urmărit, aprecierea acestor rezultate pe 
baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare emițându-se o judecată de valoare, 
formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării rezultatelor 
obținute și emiterea unor judecăți de valoare. În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă 
evaluarea ca un instrument pentru a sprijini luarea deciziilor în procesul de predare-învățare. Pe scurt, 
evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de predare -învățare și se 
bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. Printre 
caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: se face la începutul cursului, 
corespunde primei întâlniri cu profesorul, este indicator, servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă 
elevul și grupul de elevi, fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului, 
permite ajustarea strategiilor de predare, permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 

Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 
personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. Când un elev sosește pentru prima dată la școală este 
important și necesar să efectuați colectarea de date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: 
personal, familie, social etc. Mai întâi simpla evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta 
va servi la cunoașterea elevului. La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite 
recunoașterea resurselor, potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de 
acest tip obțineți cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să 
adapteze programulului de predare-învățare. Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe 
resursele posibile capacităților elevilor care prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 



 

 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei sau unui 
elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se pretinde 
cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii le aduc 
astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra, pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Functia diagnostică a evaluării inițiale, vizează cunoașterea măsurii în care subiectii stăpânesc 
cunoștințele și posedă capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program. În felul 
acesta pot fi identificate: lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire, resursele pe care le are ca 
volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de învățare momentane și de perspectivă, 
conceptele principale ,pe care elevul le stăpânește , cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile noi și 
fondul de reprezentări, care să favorizeze înțelegerea acestora, posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui 
elev, ținând seama de capacitatea de a lucra independent, abilitățile necesare pentru insuțirea cunoștintelor 
în plan teoretic și aplicarea lor, deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare. 

Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurarii noului program, care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învățător. Învățătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea, realizarea și dezvoltarea corectă a obiectivelor programului următor, conținuturilor absolut 
necesare metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare, modurilor și formelor optime de organizarea a 
activității. Funcția prognostică presupune: raționalitate, fezabilitate, determinare, dar și flexibilitate în 
alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea acestora. 

Evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funcțiile ei 
sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea 
activității în condiții de eficiență. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV. PRIMAR, SUZANA ȘERBAN 

 
Procesul de învățământ privit ca un proces reprezintă alternarea activităților de predare-învățare-

evaluare. Aceste trei procese se află într-o permanentă interdependență și intercondiționare reciprocă. În 
funcție de calitatea predării se produce învățarea, evaluarea realizându-se pe parcursul activității de 
învățare, pentru a se asigura eficiența reglării și autoreglării. Putem afirma faptul că în mod direct calitatea 
rezultatelor depinde de calitatea învățării, care , la rândul ei presupune o predare de calitate. 

Învățământul centrat pe competențe reprezintă o alternativă a învățământului centrat exclusiv pe 
asimilarea de informații și pe o evaluare a cunoștințelor. Evaluarea pe competențe este o evaluare în termeni 
de proces, dar și de proceduri privind măsurarea rezultatelor învățării. Aceasta urmărește ceea ce va fi elevul 
la finalul parcursului școlar. De asemenea, pune accent pe formarea capacității elevilor de a se autoregla. 

În desfășurarea activității didactice, noi utilizăm mai multe tipuri de evaluare: evaluarea inițială, 
evaluarea continuă sau formativă și evaluarea sumativă sau finală. 

Evaluarea inițială o realizăm la începutul fiecărui nivel de instruire având ca scop stabilirea nivelului 
de pregătire al elevilor pentru acel moment. Noi trebuie să cunoaștem capacitățile de învățare ale elevilor 
din clasă, nivelul de cunoștințe deținut de fiecare pentru a ne proiecta activitățile de învățare ce urmează să 
le desfășurăm. Putem afirma că evaluarea inițială reprezintă o premisă pentru conceperea programului de 
instruire.  

Pentru a realiza un test de evaluare inițială trebuie parcurse câteva etape: precizarea finalităților pe 
care le supunem evaluării (competență specifică), alegerea tipului de item utilizat și construirea itemilor 
pentru evaluarea competențelor specifice, realizarea testului și a baremului de corectare. O etapă separată 
este cea care implică modalitatea de comunicare a rezultatelor evaluării , atât elevului cât și părintelui. 

Evaluarea inițială se poate realiza printr-o varietate de metode. Fiecare cadru didactic are la dispozitie 
propriile strategii didactice, utilizează o serie de metode și procedee. Utilizându-le , pot descoperi lacunele 
pe care le au elevii, capacitățile și abilitățile formate, cunoștințele pe care le posedă și de care se pot folosi 
pentru a asimila conținuturi noi. De asemenea, pornind de la datele evaluării se pot stabili: obiectivele 
programului următor, conținuturile, demersurile didactice corespunzătoare posibilităților lor de învățare. 

 În cadrul procesului de evaluare inițială la clasa I, anul acesta am utilizat atât evaluarea orală cât și 
pe cea prin probe scrise.  

Evaluarea orală am realizat-o folosind metode moderne – metoda cubului (sarcini atât pentru 
Comunicare în limba română cât și pentru Matematică), metoda ciorchinelui, explozia stelară, povestirea, 
explicația (metodă și procedeu), mijloacele de învățământ fiind diverse – cubul din carton, steluțe pentru 
explozia stelară, planșe cu personaje din povești, planșe cu litere, scrisori surpriză. Din punctul meu de 
vedere, acest tip de evaluare nu a trezit în sufletele copiilor teama de a nu răspunde corect, întrucât am 
desfășurat cât mai multe jocuri. În acest fel, am utilizat și metoda observării sistemice a comportamentului 
elevilor pe parcursul jocurilor didactice și distractive.. 

Întocmirea testelor pentru evaluarea inițială am realizat-o ținând cont de cunoștințele predate pe 
parcursul anului școlar anterior și de ritmul mai lent al unor elevi din clasă. Am elaborat itemi obiectivi cu 
alegere duală, itemi obiectivi de tip asociere simplă (asocieri de litere, stabilirea unor corespondențe), dar 
și itemi subiectivi cu răspuns scurt și de completare. 

În elaborarea testelor am adaptat corespunzător sarcinile pentru elevii care au nevoie (atât cognitiv 
cât și motric și verbal). Rezultatele testelor au demonstrat că unii copii și-au interiorizat sistemul de reguli 
ale clasei, au reținut toate literele alfabetului, unii citesc sarcinile de lucru singuri și le înțeleg, dar există și 
copii al căror ritm este mai lent, nu recunosc toate cifrele și numerele până la 31, trebuie să își reamintească 
anumite informații despre anitimpuri , zilele săptămânii. Ca o consecință , am realizat activități de 
ameliorare pentru unii și de dezvoltare pentru ceilalți. 

Testarea inițială a elevilor este importantă atât pentru noi, ca și cadre didactice , cât și pentru părinți, 
pentru a cunoaște adevăratul nivel al cunoștințelor acestora, în felul acesta, noi putând avea un punct de 
plecare în proiectarea activității de instruire ce urmează iar părinții crescând gradul de comunicare cu ai lor 
copii. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.SEREA IULIANA 

GRĂDINIȚA PP. NR.16, FOCSANI, VRANCEA 
 
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel)  
 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate.  

 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

 Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale.  

 Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității.  

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să 
fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres 

asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări.  

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare.  

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 



 

 

mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘEȚU SANDA 
LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswick). 

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

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de 
evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, 
se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau 
didactice. 

Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse. 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire. 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 
Cele trei forme ale evaluării raportate la axa temporală şi anume: evaluarea iniţială, evaluarea 

continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă sunt cunoscute ca moduri de integrare a actelor 
evaluative în procesul didactic. (I.T.Radu, Didactica– manual pentru clasa a X-a –şcoli normale ,1995 ,p. 
127 ) 

 Evaluarea iniţială 
 -se realizează în contextual adoptării unui program de instruire,menit să stabilească nivelul de 

pregătire al elevilor la începutul activităţii, condiţiile în care aceştia se pot integra în programul pregătit, ea 
constituind chiar una din premisele conceperii programului de instruire. 

 -îndeplineste o funcţie predictive,prognostică şi asigură cunoaşterea nivelului psihopedagogic al 
colectivului şi al fiecărui copil în parte,atât cel existent cât şi viitoarele performanţe posibile. 

 -se realizează prin examinare orală,scrisă,probe practice,teste predictive. 



 

 

 -reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activitaţilor viitoare. 
 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 

sunt cunoştinţele pe care elevul le poseda la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în 
consecinţă”. 

 Evaluarea sumativă(finală)marchează tranziţia de la un model traditional catre unul efficient,în 
perspectiva funcţiilor pe care le îndeplineşte actul evaluării in acrivitatea didactică. 

 Evaluarea finală îndeplineşte o funcţie prioritar cumulative şi este o strategie absolut necesară 
deoarece contribuie la finalizarea acţiunilor printr-o decizie referitoare la perfecţionarea formelor şi 
metodelor alese pentru a stabili o legatură logică atât cu evaluarea initială,cât şi cu cea continua.Evaluarea 
finală se bazează pe mai multe măsuratori şi aprecieri iniţiale si continue,în vederea luarii unei decizii finale 
optime.Ea trebuie,de asemenea,continuată ca reper pentru o noua evaluare initial,ca sursă şi resursă pentru 
perfecţionarea activităţii didactice. 

 Evaluarea sumativă,cumulative,finală are cateva caracteristici: 
 -implică verificări punctuale,pe parcursul programului,încheiate cu o evaluare globală,de bilanţ; 
 -operează cu sondaje care vizează atât elevii cât si materia de studio; 
 -angajează măsurători şi aprecieri valabile la un moment dat insistand mai mult pe rezultate şi mai 

puţin pe efecte; 
 -se limitează la constatarea reuşitei,a eşecului si a sitaţiilor intermediare acestora; 
 -permite o ierarhizare a elevilor dupa anumite criterii; 
 -contribuie la luarea unor decizii în urma finalizării unei activitaţi; 
 -reprezintă atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi,o modalitate de autoevaluare şi de 

comparare a rezultatelor cu munca depusa şi cu cerinţele psihopedagogice.  
În concluzie, apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor e 

evaluare, deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor, la 
mulţumirea sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE IN GRĂDINIȚĂ 
 

PROFESOR ÎNV. PREŞCOLAR, ŞEUCALIUC VERONICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CÂNDEŞTI, BOTOŞANI 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea initială reprezintă o funcție esențială și o componentă a 

procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Evaluarea iniţială – se realizează la 
începutul anului şcolar, în momentul iniţierii unui program de instruire, si are rol de a stabili nivelul de 
cunostinţe, priceperi şi deprinderi, de a cunoaşte capacitaţile de învăţare ale copiilor.Concluziile desprinse 
în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea predicţiei – stabilirea coordonatelor esenţiale ale activităţii 
viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera performanţei copiilor, ritmul de 
parcurgere a conţinuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de învăţământ preşcolar viitor, care se 
va oglindi în planificarea semestrială. 

Importanţa activităţii de evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului 
didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învaăţământ, precum şi 
dificultăţile acestuia. Evaluarea inițială oferă preşcolarului și profesorului o reprezentare a potențialului de 
învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Evaluarea iniţială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preşcolarilor sau 
ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Cu cât reușim să-i determinăm pe preşcolari să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării 
școlare, scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Preşcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși, înțelegând-
o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă preşcolarii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei 
noi învățări. 

Datele obţinute la acest tip de evaluare ajută la conturarea activităţii didactice în conturarea 
următoarelor activităţi ce se vor desfăşura cu preşcolarii : stabilirea modului adecvat de predare a noului 
conţinut, organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii ; aplicarea unor 
masuri recuperatori pentru unii copii din grupă, fie de sprijin şi recuperare, fie activitate suplimentară pentru 
copiii spradotati. 

Evaluarea iniţială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și 
astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Ea oferă preşcolarului și profesorului o 
reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte 
ce necesită corectare sau îmbunătățire. 

Cu cât reușim să-i determinăm pe preşcolari să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării 
școlare, scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preşcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

”Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care preşcolarul le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. preciza Ausubel referitor la importanța evaluării 
inițiale Ea oferă profesorului și preşcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a copiilor; 
selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). 

Evaluarea iniţială poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată la începutul anului școlar. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea 



 

 

cunoștințelor preşcolarilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și 
aptitudini. Fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces educativ este stabilit în urma 
evaluării inițiale, util pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program 
de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel,  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preşcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preşcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul 
preşcolari și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al preşcolarilor ,pe care să se 
plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

În general pornind de la premisa că ,,este mai ușor să previi decât să vindeci”evaluarea inițială, are 
rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la 
resursele umane implicate. Astfel și în cadrul procesului de evaluare prevenirea și controlul sau 
monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a preşcolarilor pot contribui la intervenții și decizii 
pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, constituie un autentic instrument de 
lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

Se poate spune că procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât 
dascălul cât și preșcolarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
-Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
-Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
-Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
GRUPA NIVEL I, GRUPA MIJLOCIE 

 
PROF. ÎNV. PRESCOLAR: SICOE IOANA MARIA 

GRADINITA CU P.P. „PITICOT 
CÎMPENI, JUD. ALBA 

 
SCOPURILE EVALUĂRII : Cunoasterea potenţialului psihic, fizic, cognitiv, socio-afectiv, 

emotional, a capacitatilor de invatare ale fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de atingere al 
comportamentelor cu care copiii intra in gradinita; planificarea continuturilor instructiv-educative in 
functie de rezultatele evaluarii initiale.  

Despre evaluarea initiala 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de„instruire” şi stabileşte nivelul de 

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

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. 

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită. 

DȘ  
(DOMENIUL ȘTIINȚE- MATEMATICĂ) 
Tema activității/ forma de realizare: 
JOC DIDACTIC: „Spune unde se află albinuța?”  
Comportamente urmărite:  
- Să recunoască pozițiile spațiale; 
- Să plaseze obiecte în poziții indicate. 
Itemi:  
1) Spune unde se află ursulețul: sus, jos, sub, pe. 
2) Așează jucăria unde îți spun. 
Punctaj maxim acordat: 
1) 2 p; 
2) 2 p; 
 
COMPORTAMENTUL OBȚINUT ÎN FUNCŢIE DE CUMULUL DE PUNCTE: 
 C.A.: 4 - 5 PUNCTE 
 C.D: 3 - 4 PUNCTE 
 C.I: 0 - 2 PUNCTE 
 
 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

SILAGHI AURELIA 
 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili daca elevii au pregatirea  necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare) 

 Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, 

 Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

 Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
*se face la începutul cursului. 
*corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
*este indicator. 
*servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
*fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
*permite ajustarea strategiilor de predare. 
*permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. 

 Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare  

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  



 

 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

 
* 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

AUTOR:PROF.INV.PREȘC:SILAGHI LOREDANA -FLORENTINA 
GRADINITA:BĂLĂCIȚA 

 
 Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar,la integrarea copilului în grupă sau la 

începutul unui program de instruire.Are o deosebită importanță,deoarece stabilește nivelul de pregătire al 
preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv,constituind o condiție hotărâtoare pentru reușita 
activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil. 

 Pentru a avea o viziune unitară asupra dezvoltării personalității preșcolarului este necesar a evalua 
aspecte legate de toate laturile educației.Copilul este o ființă activă,cu o lume proprie. 

Pentru a-l putea influența optim,educatoarea are menirea să redescopere mereu copilul in dinamica 
ipostazelor inedite ale individualității sale. 

 Importanța evaluării este cu atât mai mare,cu cât este cunoscut faptul că ,,este mai usor să previi 
decât să vindeci’’. 

Astfel,și în cadrul procesului de evaluare,prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanentă a 
nivelului de reușită al copilului pot să contribuie la intervenții și decizii pertinente si prompte din partea 
educatoarei. 

 Evaluarea se desfășoară oral sau scris și stabilește un diagnostic real și obiectiv,care poate îndeplini 
funcția predictivă,deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfășurat în trei planuri:-modul 
adecvat de predare-învățare a noului conșinut; 

 -continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii; 
 -măsuri de sprijinire și recuperare pentru o parte din copii. 
 Metodele și tehnicile utilizate in activitatea de evaluare sunt diverse,în ultima perioadă făcându-se 

distincție între metodele tradiționale(probe scrise,probe orale,probe practice) denumite astfel datorită 
faptului că au fost consacrate în timp și sunt utilizate cel mai frecvent si metodele alternative(lucrări 
practice,portofoliile cu lucrările copiilor,aprecierile verbale, autoevaluarea,jocurile didactice,de rol și 
serbările). 

 Formele și metodele de culegere a datelor,de măsurare și apreciere a rezultatelor copiilor,folosite in 
cadrul evaluării inițiale sunt: 

• Metoda observației- facilitează educatoarei obținerea unei părți însemnate de date despre preșcolar 
prin observarea comportamentului în condiții obișnuite. Nu se va limita la observația spontană,ci va realiza 
și observația sistematică,stabilindu-și obiectivele de urmărit,mijloace și activități programate dispunând de 
metode de înregistrare,ordonare. 

• Dialogul cu copilul și părinții, pentru cunoașterea dezvoltării psiho-fizice,a deprinderilor 
preșcolarului. 

• Convorbirea este un dialog intre educatoare si copil după un plan de intrebări, urmând 
consemnarea răspunsurilor și interpretarea lor. 

• Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristicile psiho-fizice din 
diferite planuri. 

• Studiul produselor activitătii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor,a 
aptitudinilor,a motivațiilor copiilor.Se studiază desene,obiecte confecționate, colaje, picturi, modelaje ș.a . 

• Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o 
interacționare directă intre educatoare și copil.Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea 
răspunsurilor.Probele orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile libere,fără a le 
structura.El poate să-și justifice răspunsul. 

 Prin toate aceste forme de evaluare și metode de apreciere a rezultatelor, preșcolarii devin treptat 
capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine,corect,ce achiziții noi au,dar și ce lipsuri trebuie 
compensate. 

 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continua constituie un autentic instrument de lucru al 
educatoarei, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă in beneficiul educației preșcolarilor. 



 

 

EVALUAREA INITIALĂ 
-NECESITATEA SI IMPORTANȚA EI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR- 

 
AUTOR: PROF.INV.PRIMAR: SILAGHI MARCEL STEFAN 

SCOALA GIMNAZIALA,,OPSICHIE CAZACU’’SEACA DE PADURE 
  
 
 Evaluarea inițială se efectuează la inceputul unui program de instruire(ciclu de invățământ, an 

școlar,semestru) si constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire,fiind menită să 
ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul de invățare al elevilor la inceputul unei activități,de a ști dacă 
sunt apți să se integreze cu șanse de reușită in noul program de instruire, dacă aceștia vor să ințeleagă 
conținutul ce va fi predat. 

 Relevând importanța evaluării inițiale,psihologul Ausubel D. subliniază: ,,Dacă aș vrea să reduc toată 
psihopedagogia la un singur principiu,eu spun :ceea ce influențează cel mai mult invățarea este ceea ce știe 
elevul la pornire.Asigurați-vă de ceea ce el știe si instruiți-l in consecintă!,, 

 Necesitatea realizării evaluării inițiale decurge din mai multe circumstanțe reale,printre care: 
 -existența eterogenitați in ceea ce privește pregătirea elevilor,mai ales după o intrerupere mai mare 

de activitate; 
 -asigurarea ,,continuității,,în asimilarea unui ansamblu de cunoștințe și in formarea unor 

capacități,când ceea ce urmează a fi învățat se întemeiază pe ceea ce a fost însușit; 
 -nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilitatilor de învățare ale elevilor. 
 Învățătorul trebuie să stăpânească toate metodele si instrumentele de evaluare și să le aplice în funcție 

de particularitățile clasei de elevi.Utilizarea eficientă a strategiilor,metodelor și instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativității ,al gândirii critice,al manifestării individuale,proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea la nivelul copilului, a culturii generale ,abilităților, competențelor, 
priceperilor si deprinderilor necesare integrării sociale a acestuia.Alegerea celor mai adecvate metode si 
instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă in vederea realizării unui demers evaluativ pertinent 
si util. 

 Metodele de evaluare se referă la căile,modalitățile alese pentru evaluare,în timp ce tehnicile 
reprezintă moduri concrete de execuție a acțiunilor evaluative.Fiecare metodă de evaluare dispune de 
procedee variate de realizare.Termenul generic de metode și tehnici de evaluare cuprinde: 

 Metode tradiționale: 
 1.Probe orale care constau in realizarea unei conversații prin care profesorul urmărește identificarea 

cantității și calității instrucției.Conversația poate fi individuală,frontală sau combinată.Metoda favorizează 
dezvoltarea capacităților de exprimare ale elevilor. 

 2.Probele scrise sunt un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de școlari intr-un timp 
limitat,oferind posibilitatea să gândească și să lucreze in ritm propriu.Aceste probe au avantaje prin faptul 
ca ofera șanse egale pentru toți elevii,consuma un timp mai redus comparativ cu probele orale si sunt 
favorizate pentru elevii lenți/timizi. 

Dezavantajele pe care le prezintă probele scrise sunt legate de faptul ca elevii nu pot fi dirijați in 
invățare-fenomenul de fixare,întărire pozitiva sau negativa a răspunsurilor nu se produce imediat. 

 3.Probele practice se realizează la o serie de discipline specifice și vizează identificarea capacitaților 
de aplicare în practică a cunoștințelor dobândite,a gradului de încorporare a unor priceperi și deprinderi 
concretizate în anumite suporturi obiectuale sau activități materiale.Pentru realizarea cu succes a unei 
activități practice,este normal ca,incă de la inceputul secvenței de invățare,elevii sa fie avizati asupra 
tematicii lucrărilor practice,modului in care ele vor fi evaluate,condițiilor care le sunt oferite pentru a realiza 
aceste activități:aparate,unelte,săli de sport etc.  

 Testele sunt tehnici de evaluare care măsoară cu mare precizie performanțele școlare ale elevilor prin 
raportarea la raspunsuri standard.Aplicarea testelor se poate face oral,scris sau practic și poate urmări 
comportamente,trăsături,capacități,cunoștințe,rezultate ale elevilor. 

 Spre deosebire de teste,chestionarele sunt instrumente care verifică opiniile și atitudinile elevilor in 
raport cu cele învățate. 



 

 

Metode complementare: 
 1.Referatul permite o apreciere nuanțată a învățării și identificarea unor elemente de performanță 

individuală a elevului care își au originea în motivația lui pentru activitatea desfășurată. 
 2.Investigația se prezintă ca un instrument ce facilitează aplicarea în mod creativ a cunoștințelor și 

explorarea situațiilor noi sau foarte puțin asemănătoare cu experiența anterioară. 
Investigația este o activitate care se poate derula pe durata unei ore de curs,în timpul căreia elevii 

demonstrează că posedă o gamă largă de cunoștințe și capacități. 
 3.Observarea sistematică a comportamentului elevilor este o probă complexă care se bazează pe 

instrumente de evaluare cum ar fi :fișa de evaluare, scara de clasificare lista de control/verificare. 
 In concluzie,pot fi considerate ca aparținând evaluării inițiale mai multe idei: 
• evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace. 
• funcțiile ei sunt asigurate până la final numai daca mijloacele și resursele sunt stabilite și folosite 

pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 
• constituie un demers pedagogic esențial pentru desfășurarea cu succes a programului de instruire. 
  



 

 

EVALUAREA FORMATIVĂ ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

PROF. SILVEȘAN TATIANA,  
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUAȚIE INCLUZIVĂ BECLEAN 

 
 Evaluarea formativă este procesul prin care profesorii delimitează, obţin şi furnizează informaţii 

utile, ce permit luarea unor decizii ulterioare. Ea presupune două momente relativ distincte: măsurarea şi 
aprecierea rezultatelor şcolare. 

 Diversitatea situaţiilor educative, precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate 
strategii de evaluare: în unele cazuri apare necesitatea de a compara performanţele elevilor, în altele de a 
determina nivelul achiziţiilor elevilor în raport cu obiectivul fixat. Există situaţii în care se impune 
identificarea abilităţilor elevilor de a executa acţiunile necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice. 

În sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 
 Pentru a fi cât mai eficientă evaluarea formativă trebuie: 
 Să asigure un flux continuu de informaţii; 
 Să înlăture pe cât e posibil barierele în comunicare; 
 Să fie flexibilă; 
 Să fie uşor de aplicat în practică şi simplă, astfel încât să poată fi înţeleasă de către toţi participanţii; 
 Să fie oportună; 
 Să ofere posibilităţi şi ocazii de îmbunătăţire a operaţiilor. 
 Pornind de la ideea că fiecare elev este unic, cu propriul stil de lucru, diferite modalităţi de percepţie, 

gândire şi acţiune, realizez evaluarea formativă prin verificări sistematice: orale sau scrise şi nu sunt 
interesată numai de rezultat, ci şi de procesul, care conduce la acest rezultat, tot odată le dezvolt elevilor şi 
interesul pentru autoevaluare.  

 Elevii participă activ la procesul de evaluare, discut cu ei rezultatele şi le fac recomandări. Prin 
evaluare formativă mai degrabă se ameliorează şi se corectează decât se sancţionează greşelile. La ore 
supraveghez activitatea elevilor, comentez explicaţiile acestora, îi orientez diferenţiat pe cei care comit 
erori sau întâmpină dificultăţi, pentru ca în viitor să le urmăresc evoluţia, oferindu-le sprijin şi îndrumare. 
Aplic o serie de tehnici prin care îi învăţ pe elevi să înveţe, modalităţi prin care elevul să se simtă activ şi 
să-şi poată evalua propriile activităţi. 

 Pe parcursul orelor alternez metode şi instrumente de evaluare tradiţionale (probe scrise, orale, 
practice) cu cele complementare (observarea sistematică şi directă a elevilor, investigaţia, interviul) şi 
active („Scaunul fierbinte”, „R-A-I”,, „Cuvîntul interzis”, „Hărţile conceptuale”, „Ciorchinele”, „Diagrama 
Wenn”, „Piramida”, ,,Lapbook-ul...), astfel încurajez crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii, 
fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini contextuale: acestea, fiind în acelaşi timp sarcini 
de instruire şi fişe de evaluare, sarcinile selectate minuţios corespund vârstei şi intereselor copiilor. 

 Exemple: După ce am predat poezia „Primăvara” de Vasile Alexandri la reflecţie am folosit metoda 
„Ciorchinele”. Această metodă exersează gândirea liberă a copiilor asupra temei şi facilitează realizarea 
anumitor conexiuni între idei, deschizând căile de acces şi actualizând cunoştinţele anterioare, stimulează 
realizarea unor asociaţii noi de idei. 

 Cu succes am aplicat metoda „Explozia stelară” la lecţia cu subiectul: „Degețica” de H. Ch. 
Andersen. Cunoscând faptul că vocabularul copiilor trebuie dezvoltat, elevii sunt rugaţi să formuleze cât 
mai multe întrebări cu începutul dat, pentru rezolvarea problemelor. 

 Am utilizat metoda „Diagrama Wenn” la Unitatea ,,În lumea poveștilor” după ce copiii au studiat 
mai multe poveşti. Această metodă este eficientă în formarea capacităţilor de a compara două evenimente, 
procese, noţiuni, personalităţi şi să evidenţieze asemănări, deosebiri şi elemente comune în cazul a două 
concepte, personaje sau evenimente şi poate fi folosită la orice etapă a lecţiei. „Harta conceptuală”, 
„Piramida” şi „Lapbook-ul” utilizate la lecţii structurează şi ele cunoştinţele elevilor.  

 Important nu este cât cunoaşte elevul, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate. 
Învăţarea noilor informaţii depinde de conceptele deja existente în mintea copilului şi de relaţiile care se 
stabilesc între acestea. 

 Aceste metode oferă elevilor posibilitatea de a-şi fixa, sistematiza, consolida cunoştinţele şi abilităţile 
recent predate, putând depista la timp anumite lipsuri. Aplicându-le urmăresc să văd, dacă elevii şi-au 



 

 

însuşit obiectivele propuse pentru unitatea de învăţare respectivă, astfel încît să poată trece la următoarea 
unitate. 

 Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 
gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” 
utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute. În realitate îmbinarea lor constituie soluţia 
cea mai reuşită. 

 Scopul evaluării formative, în special în învăţămîntul primar nu trebuie să fie nicidecum pedepsirea 
sau răsplătirea punctuală a elevilor, în ideea stabilirii unei ierarhii, ci motivarea elevilor către învăţare, în 
acelaşi timp cu observarea şi stimularea progresului acestora şi formarea anumitor competenţe. 

 
Bibliografie: 
1. Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006 
2. Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PRESC. SILVIA ANA PARASCHIV 
SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN GAVENEA”, TULCEA 

 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 

şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

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

 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, rezultate ale 
activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă 
alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe 
sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se înscriu 
următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, 
posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta conceptuală / cognitivă, 
Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul, 
R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea este prioritară în 
cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de perfecționare a actului 
didactic.  
  



 

 

Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
VULPE SILVIA - PROF INV PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA G.P.P TIC PITIC HÂRȘOVA 

 
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
 Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei. . 

În activitatea din grădiniţă , actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar are caracter 
oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie 
evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în 
lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar 
rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria 
educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor 
cunoștințe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate 
dinamică și solicitantă. Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare 
sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică 
decât creațiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. Așadar, prin evaluare, educatoarea își 
îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce 
se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând învățătorilor datele necesare continuării acțiunii 
instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, 
constituie o modalitate de a moderniza procesul de învățământ, precum și de a spori rolul educației în 
formarea personalității. Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului 
de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și 
astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să 
fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Referitor la importanța evaluării 
inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul 
le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și 
preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de aformula 
cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor 
și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, 
e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a preșcolarilor, selecția riguroasă a 
conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult 
capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor 
de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, 



 

 

am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii 
în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția 
va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării 
preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers 
împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin intelectuale,care 
asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă 
(frontală, individuală și pe grupe). Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea 
inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să 
reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea 
următoare. Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul 
unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu 
atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
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Evaluarea, alături de predare şi învăţare, reprezintă o componenta esenţială a procesului de 

învăţământ deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început, se punea semnul egal între evaluare 

şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre 
rezultatele scolare ale elevilor şi obiectivele operaționale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune 
formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Deoarece nu există metodă perfectă de evaluare se poate propune combinarea acestora astfel încât 
evaluarea să ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii. Evaluarea 
are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, deoarece ne permite 
să ne identificăm punctele slabe şi apoi să le corectăm.  

Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări: evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 
optimă a unui program de instruire. Aceasta nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional 
(cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc).  

Evaluarea inițială oferă atât elevului, cât și cadrului didactic, o reprezentare a potențialului de 
învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel 
se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară de a crea premisele favorabile unei noi învățări. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de 
a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe 
de recuperare. 

 Evaluarea iniţială se realizează prin aplicarea unei probe orale, scrise sau practice prin care este 
diagnosticată pregătirea elevilor şi care îndeplinesc o funcţie de predicţie privind condiţiile în care va fi 
organizat noul program de instruire: 

- modul adecvat de predare – învăţare; 
- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare;  
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
Poate fi utilizată drept probă de evaluare orice formă de verificare – orală, scrisă sau practică – 

tradiţională sau alternativă, dacă sunt îndeplinite condiţiile: 
- sunt stabilite capacităţile şi conţinuturile care se evaluează; 
- tipurile de itemi adecvaţi; 
- descriptorii de performanţă; 
- modalitatea în care se vor face cunoscute părinţilor şi elevilor rezultatele obţinute. 
Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale şi metode moderne sau 

alternative. Sunt numite metode tradiţionale deoarece au fost consecrate în timp şi sunt utilizate cel mai 
frecvent deoarece aceastea asigură cadrului didactic un control mare asupra nivelului de pregătire a clasei, 
o apreciere amănunţită, o ierarhizare, dar şi o sancţionare. 



 

 

Metodele de evaluare alternative sau moderne indică faptul ca acestea s-au impus în practica şcolară 
în ultimii ani şi că se utilizează ori în locul, fie simultan ori în completarea celor tradiţionale. 

 Strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 
Funcţia sa generală, de diagnoză şi prognoză este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor 
obiective care vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi 
de instruire, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de învăţământ. 

Evaluarea inițială are rolul de a regla permanent activitățile din cadrul curriculumului astfel, în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
elevilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un puternic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
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IMPORTANȚA ȘI ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTUL DIDACTIC 
 

PROF. SIMONCA SIMONA 
COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL” TURDA 

 
În actul didactic, evaluarea are un rol foarte important punând-o alături de procesul de predare şi cel 

de învăţare. Scopul evaluării, în general, este acela de a identifica și măsura obiectivele atinse, de a regla și 
de a eficientiza procesul instructiv-educativ. Evaluarea este cea care evidențiază, prin rezultate concrete, 
gradul în care s-au atins obiectivele propuse inițial și care sunt parte integrantă a programelor școlare. Pentru 
fiecare cadru didactic, în parte, importanța evaluării este reflectată de grija și implicarea cu care este 
planificată. 

Evaluarea inițială, numită și răul necesar, se realizează la începutul unui program de instruire și nu 
are rol de control, ci unul de diagnoză și stimulativ indicând direcția și planul care trebuie urmate în procesul 
de instruire. Acest demers didactic este necesar pentru: cunoașterea nivelului de realizare a învățării 
prealabile, determinarea liniei de pornire, stabilirea dacă elevii dispun de pregătirea necesară creării de noi 
premise favorabile învățării (cunoștințe, abilități, capacități), crearea liantului între o stare precedentă și una 
viitoare, salvarea și remedierea unei stări de fapt (aplicarea unui program de recuperare). 

Acest act didactic evaluativ este foarte important deoarece prin intermediul lui cadrul didactic poate 
afla sau, mai bine spus, află în mod direct și real nivelul de cunoștințe al elevilor săi, zonele în care aceștia 
întâmpină anumite probleme și aspectele care necesită a fi corectate și /sau îmbunătățite. Dar cel mai 
important lucru este faptul că își poate creiona o strategie de acoperire a acelor lacune, precum și de 
dezvoltare a celor pe care îi instruiește. De asemenea îi oferă și elevului o imagine clară și reală a bagajului 
de cunoștințe și nu a celui pe care are impresia că-l deține.  

Această evaluare are avantaje şi dezavantaje oferind profesorului și elevului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a trece la etapa următoare, formulând cerințele corecte. 
Pe baza informațiilor extrase din evaluarea inițială se planifică demersul didactic imediat următor și, dacă 
este necesar, a unui plan de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele dorite, este 
necesar să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului 
învățării, utilizarea metodelor didactice care implică cel mai mult capacitățile intelectuale și care susțin 
învățarea activă și formativă, alternarea și îmbinarea eficientă a formelor de activitate la clasă (frontală, 
individuală și pe grupe). Actul evaluativ inițial nu își propune aprecierea performanțelor generale ale 
destinatarilor lui (elevii) sau ierarhizarea lor. Astfel că se recomandă o raportare la bareme de evaluare, 
apreciative. 

Scopul evaluării inițiale este mai ușor atins dacă elevii înțeleg importanța evaluării școlare, în general, 
precum și a celei inițiale, în special, și pot fi determinați să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse de către cadrul didactic, trezindu-li-se motivația interioară a cunoașterii și dorința rezolvării cât 
mai corecte a problemelor enunțate. 

Înțelegând astfel actul didactic al evaluării inițiale, ca pe un exercițiu util procesului de învățare și nu 
ca un examen sau ca o evaluare propriu-zisă, care implică multe emoții, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși, având în vedere faptul că rezultatele nu se consemnează în 
catalog. Cunoaşterea criteriilor de evaluare, a rezultatelor îi face pe elevi să fie mult mai conştienţi şi îi 
motivează, în plus, să se implice în rezolvarea sarcinilor. O evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare.  

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
cadrului didactic, cu ajutorul căruia se îmbunătățește și se perfecționează activitatea pusă în beneficiul 
elevului. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât cadrul didactic 
cât și elevii reușesc să colaboreze nu pentru că este imperios necesar sau că trebuie, ci pentru că ambele 
părți își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire, identifică nivelul achiziţiilor 
şcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ,,ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 

situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul didactic imediat următor şi eventual a unor 
programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi 
de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a şcolarului, pornind de la obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- formularea itemilor; 
- stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- stabilirea unei scări de apreciere; 
- centralizarea rezultatelor în grafic. 
Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 

receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare.  

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

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



 

 

Metode şi instrumente de evaluare în ciclul primar 
Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 

evaluare (Stanciu, M., 2003): 
1. Metode şi instrumente tradiţionale 
- Probele orale: conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri), redarea (repovestirea), 

descrierea şi reconstituirea, descrierea / explicarea / instructajul, completarea unor dialoguri incomplete; 
- Probele scrise: extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată), activitatea de muncă independentă în clasă, 

lucrarea de control (anunţată), tema pentru acasă, testul; 
- Probele practice: confecţionarea unor obiecte, executarea unor experienţe sau lucrări experimentale, 

întocmirea unor desene, schiţe, grafice, interpretarea unui anumit rol, trecerea unor probe sportive etc. 
2. Metode şi instrumente complementare: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului 

elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În învăţământul primar step by step, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele 

complementare, cum ar fi: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultatul mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate. 

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

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare. 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE 
 

AUTOR: SAFTA ALINA CARMEN 
 
Pentru a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, definiţie 

dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele 
sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. 
Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment 
să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

 Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în 
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte 
prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În 
urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele 
obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a 
noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor 
măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățături. 



 

 

 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective. 
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FORMAREA ELEVULUI 
 

SAFTA MARIANA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU 

 
Un rol deosebit de important în actul didactic îl reprezintă evaluarea, care trebuie adaptată nevoilor 

elevilor. Sunt elevi care se confruntă cu probleme variate, dar pot fi încurajați să își dezvolte anumite 
abilități, aptitudini, care să îl ajute să se integreze într-o societate într-o continuă schimbare. 

Prin participarea la cursuri de formare internaționale, proiecte, ERASMUS+, am înțeles că elevul 
trebuie încurajat în actul de învățare-evaluare și să se ia în calcul orice mic progres care îl ajută în formarea 
lui. Prin cursul desfășurat în Spania, în perioada, 25 -29 martie 2019, de-a lungul a cinci zile, Comunitatea 
ROMA, trecut, prezent, viitor în educație și progres social, am abordat mai multe tehnici, metode care 
să îi ajute pe elevi să se integreze. Se știe faptul că situația materială, condițiile de trai pot fi o piedică în 
evoluția elevului, care se simte uneori parcă diferit de cei din jur, și de aici, pot apărea anumite situații 
neplăcute, lipsa interesului pentru învățare, abandon școlar. În cadrul orelor este ideal ca elevul să fie 
valorizat. În situația în care el are o problemă, nu înțelege sau nu poate asimila cunoștințele, fiind elev cu 
nevoi speciale, trebuie ajutat și sprijinit, atât de profesor cât și de alți elevi voluntari, care să se apropie de 
el, să îl încurajeze, să îi dea încredere că se poate mai bine, încet, încet.  

Prin planuri de intervenție personalizat realizat împreună cu profesorul de sprijin, cu profesorul 
consilier și dirigintele, se urmărește o integrare în colectiv, iar în viitor, progresul social. De aceea, un 
accent deosebit trebuie pus pe lectura unor texte variate, literare și nonliterare: de exemplu, înțelegerea 
mesajului unui articol din ziar, revistă, afiș, invitație… Se impun ore de citire din scriitori clasici, fiecare 
grup citește din clasici; argumentează ce i-a plăcut, sau nu, de ce a ales un personaj, se discută despre 
personaje. Este ideal să se desfășoare activități extrașcolare: teatru, muzică, dans, fotbal, lectură, 
orchestra….. Este indicat să se formeze profesori pentru a lucra cu elevii după aceeași procedură, adică 
metodologie a școlii. Profesorii trebuie formați pe teme diferite, să le aplice la clase în funcție de nevoi.  

Un alt curs, care vine în completarea acestuia care pleacă de la originile, tradițiile, obiceiurile romilor, 
este cel desfășurat în Grecia, Role Modelling, Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education, 
defășurat în Grecia în perioada: 9-12.06.2019. În cadrul acestui curs, am învățat câteva metode prin care 
elevul având un sprijin într-o persoană poate găsi forța de a merge mai departe. De aceea, evaluările trebuie 
să țină cont de mult mai multe aspecte nu doar de cantitatea de informații pe care elevul trebuie să o 
asimileze.  

Testarea inițială are rolul de a stabili nivelul la care se află elevul raportat la programa școlară. În 
funcție de acest nivel se realizează planificarea adaptată, planul de intervenție personalizat. Trebuie o 
continuă colaborare și cu profesorul consilier și profesorul de sprijin.  

Înainte de această testare inițială se realizează un plan de recapitulare a cunoștințelor predate în anii 
anteriori. În acest timp, după vacanță, se poate observa dacă elevul a citit, dacă are o lectură atentă, dacă 
înțelege ceea ce citește, dacă citește cursiv. Dacă se observă că elevul are nevoie de ajutor, se desfășoară 
activități ameliorative.  

Testarea inițială trebuie să pornească de la înțelegerea lecturii, de la explicarea unor cuvinte, expresii, 
mesajul textului sau fragmentului. 

Este bine ca elevul să citească anumite opere, pasaje care să îl determine să își dorească mai mult, să 
aleagă eroi, să motiveze ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Tot într-un astfel de text trebuie să existe 
identificarea sinonimului unui cuvânt. Este important ca elevul să își exprime opinia în legătură cu o 
situație, chiar și plecând de la realitate. 

Conform psihologului Lev Vîgotski, copiii dobândesc cel mai ușor abilități de rezolvare a 
problemelor când fac echipă cu un partener mai bun pentru a îndeplini o sarcină. Psihologii Jerome Brunner 
și David Wood au folosit termenul eșafodaj pentru a descrie relația dintre un adult și un copil. The Prepare 
Curriculum de dr. Arnold Goldstein este un program care îi ajută pe copii să învețe ,,competențe 
prosociale”, care implică șapte pași: 

Învățați-i pe copii importanța faptului de a analiza situația; 
Învățați-i pe copii să identifice și să definească problema; 



 

 

Învățați-i pe copii să culeagă informații din punctul lor de vedere, inclusiv păreri, fapte, informații 
care nu le sunt cunoscute; 

Învățați-i pe copii să adune informații de la cei din jur sau din ce văd, observă; 
Învățați-i pe copii să ia în calcul strategii alternative, ce poate fi făcut, spus, anticipat; 
Învățați-i pe copii să evalueze consecințele și rezultatele, să anticipeze ce se va întâmpla; 
Puneți-i pe copii să exerseze procesul de rezolvare a problemelor. 
Relația tip eșafod ajută la rezolvarea problemelor zilnice. Timothy D. Walker în lucrarea ,,Să predăm 

ca în Finlanda”, -33 de strategii simple pentru lecții pline de bună-voie”, specifica faptul că elevii trebui să 
beneficieze de un timp petrecut după bunul plac și să implice distracție, independență și noutate. 

Se propune și un exercițiu de mindfulness cu care să înceapă sau să termine lecția. 
Buna dispoziție trebuie să stea la baza activității de predare-învățare. Se pare că în toată lumea există 

o tendință de a face din fericire o prioritate a școlilor. 
Prin studii s-a demonstrat că ,,o stare de bine sporită crește performanța școlară”. Evaluarea nu ar 

trebui să se limiteze doar la cunoștințe asimilate, ci să stimuleze creativitatea, să încurajeze exprimarea 
opiniei și înțelegerea mesajului diferitelor texte. Elevul se formează ca personalitate în școală și evaluarea 
trebuie să fie complexă și să urmărească stimularea creativității, valorizarea. 

 
* 
Lawrence E. Shapiro, Inteligența emoțională a copiilor, Psihologia Copilului & Parenting, 

POLIROM, Iași, 2016. 
Linda Lantieri, Introducere și meditații de Daniel Goleman, Dezvoltarea inteligenței emoționale a 

copiilor, Curtea Veche, București, 2017. 
Timothy D. Walker în lucrarea ,,Să predăm ca în Finlanda”, -33 de strategii simple pentru lecții pline 

de bună-voie”, TREI, 2018. 
Curs ERASMUS +, Course ERASMUS, ROMA community: Past, present and future in 

Educationand social progress, Spania, 25 -29 martie 2019. 
Curs Role Modelling, Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education, defășurat în Grecia în 

perioada: 9-12.06.2019 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR: SAMSON MĂDĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STORNEȘTI, JUD. IAȘI 

 
Evaluarea se poate defini ca un sistem de principii și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea 

rezultatelor școlare și a procesului didactic. Alegerea celor mai adecvate metode și instrumente de evaluare 
reprezintă o decizie importantă în demersul evaluativ. 

Pedagogul Landsheere susține faptul că „o evaluare corectă a învățământului nu va putea fi posibilă 
niciodată cu ajutorul unui instrument unic și universal”. 

Învățătorul trebuie să stăpânească toate metodele și instrumentele de evaluare și să le aplice în funcție 
de particularitățile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativității, a culturii generale, formarea de abilități, atitudini, competențe, 
priceperi și deprindei necesare elevului. 

Misiunea noastră ca dascali este de a prgăti elevul pentru autoeducație și autoevaluare, activitățile de 
evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative astfel încât să cultive și să susțină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învățare. 

Scopul de care trebuie să se țină cont este cel de dezvoltare a capacității de autoevaluare la elevi, 
concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării. 

Evaluarea inițială „identifica nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor in termeni de cunoștințe , 
competențe și abilități, în scopul asigurării atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare, 
stabilește dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi invățări” (I. 
Cerghit, 2002). 

Evaluarea inițială se efectuează la inceputul unui ciclu de invățământ, an școlar, semestru, începutul 
unui capitol. Poate fi realizată prin mai multe modalități: hartă conceptuală, investigația, chestionarul, 
testele. 

Oferă cadrului didactic, cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
potențialului de învățare al elevilor, lacune ce trebuiesc completate și remediate. 

Pe baza rezultatelor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic, demersul unui program de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanțelor elevilor și nici realizarea unor ierarhii. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor pentru a le crește 
încrederea în forțele proprii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, 
ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar, nivelul de pregătire al elevilor. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele pozitive, e nevoie să se țină seama de tratarea 
diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode și procedee 
didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-IMPORTANȚĂ ȘI STRATEGII 
 

PROF. SĂNDOI ADRIANA CLAUDIA 
ȘC. GIMN. “AL. VLAHUȚĂ”, 

OLTENIȚA, CĂLĂRAȘI 
 
Evaluarea reprezintă un act didactic complex care asigură măsurarea și aprecierea rezultatelor, a 

progreselor școlare, la un anumit moment. 
Educația este o acțiune specific umană, conștientă, deliberată, ce vizează atingerea unor scopuri și 

care necesită, pe lângă toate celelalte componente studiate, încă un element esențial – evaluarea – menită 
să ofere un feed-back asupra rezultatelor obținute și a calității procesului care le-a generat. 

„Evaluarea este mai mult decât o operație sau o tehnică, fiind o acțiune complexă, un ansamblu de 
operații mintale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune că precizează: 
conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate, în ce scop și în ce perspectivă se evaluează, când se 
evaluează (la începutul învățării, pe parcursul sau la sfârșitul acesteia), cum se evaluează, în ce mod se 
prelucrează datele și cum sunt valorizate informatiile, pe baza căror criterii se apreciază.” (I.T.Radu) 

Evaluarea este o acțiune complexă, integrată în procesul de învățământ într-un mod logic, firesc, ea 
secondând permanent proiectarea și realizarea activității instructiv-educationale. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Importanța evaluării inițiale, în accepțiunea lui Ausubel, este redaă astfel: ”ceea ce influențează cel 
mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință”.  

Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și, eventual, programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată 
de rezultatele scontate,,e nevoie să se țină seama de: tratarea diferențiată a elevilor, de selecția riguroasă a 
conținutului învățarii, de utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult 
capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă și de îmbinarea eficientă și alternarea 
formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Deoarece este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să vindeci”, și în cadrul procesului de 
evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui 
la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN CADRUL OREI DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

PROFESOR׃ ADRIANA SANDU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119, SECTOR 4, BUCUREŞTI 

 
Caracteristică importantă a activităţii cadrului didactic în procesul instructiv-educativ, evaluarea 

presupune verificarea unor aspecte potrivit criteriilor pedagogice stabilite, în scopul luării unor decizii. Prin 
evaluare se măsoară şi se apreciază rezultate şcolare, formulându-se apoi concluzii în vederea adoptării 
deciziilor optime. 

Prin evaluarea iniţială (predictivă) se pot planifica activităţi de predare-învăţare, având la bază analiza 
capacităţilor şi nevoilor fiecărui elev sau ale grupului. Evaluarea iniţială la limba română se realizează la 
începutul primului semestru al anului şcolar sau când o clasă este preluată de un nou cadru didactic. Este 
un indicator al gradului de pregătire la care se află elevul, permiţând ajustarea strategiilor de predare, chiar 
realizarea unor programe diferenţiate, în funcţie de capacităţile individuale. Evaluarea iniţială ajută cadrul 
didactic să cunoască stadiul de la care pleacă elevul şi grupul de elevi din care face parte, permiţându-i să 
compare ceea ce este predat cu ceea ce este asimilat. De exemplu, evaluarea predictivă este foarte 
importantă la începutul clasei a V-a, pentru cunoașterea de către profesor a nivelului de pregătire al elevilor 
cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin lucrări scrise. Este normal ca de la aceeaşi verificare, aplicată 
la două colective de elevi, să se obţină rezultate diferite, ceea ce va impune abordări variate, selectarea unor 
metode potrivite nivelului fiecărei clase. Dacă se constată greșeli de scriere a unor cuvinte, după evaluarea 
inițială a elevilor, vor fi proiectate activităţi didactice în care să se urmărească remedierea acestui fapt, prin 
completarea unor propoziţii cu ortograme şi explicarea folosirii lor. Dacă se observă confuzii de 
recunoaștere a părților de vorbire, respectiv de propoziție, se va insista asupra diferențierii lor şi vor fi 
lămurite prin exerciții suplimentare. Prin urmare, aşa cum afirmă şi Ioan Cerghit într-una dintre lucrările 
sale, testarea iniţială este ,,utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea 
învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi indispensabile unui 
nou parcurs.ˮ 

După cum se ştie, pentru a realiza o testare predictivă eficientă, este foarte importantă cunoașterea 
programei școlare, nu numai a clasei la care se aplică evaluarea, ci și a clasei anterioare, pentru a putea 
obţine o privire de ansamblu asupra pregătirii elevilor. De aceea, pentru a formula conţinutul probei de 
evaluare inițială la începutul clasei a V-a, profesorul de limba şi literatura română va parcurge şi programa 
pentru clasa a IV-a, urmărind cu multă atenție capacitățile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment 
(de exemplu: posibilitatea de a selecta informații dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei, 
sentimente; capacitatea de a opera cu noțiunile gramaticale studiate etc.). Analiza rezultatelor obţinute la 
testarea iniţială la limba şi literatura română de către elevii claselor V-VIII şi centralizate de către cadrul 
didactic permite atât descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului 
gimnazial, cât şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora.  

Testarea predictivă oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente (potențialul de învățare al elevilor, dar și dificultățile de asimilare a cunoştinţelor ce 
trebuie remediate). Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 
favorabile studiului noilor concepte la limba şi literatura română. Pornind de la datele oferite în urma 
corectării lucrărilor, profesorul își va proiecta demersul pedagogic imediat următor. 

Prin funcţia diagnostică a evaluării, cadrul didactic va putea identifica problemele în pregătirea 
elevilor, va putea stabili capacităţile de comunicare şi abilităţile fiecăruia, va putea depista eventualele 
deficienţe de pregătire şi dificultăţi de învăţare. Deci pe lângă obţinerea competenţelor din programă, vom 
pune accentul şi pe obiectivele rezultate în urma diagnosticării capacităţilor şi aptitudinilor elevilor. Nu 
trebuie să uităm că modul în care vom formula cerinţele, felul în care vom aborda problemele diverse cu 
care se confruntă pe parcursul testului pot avea urmări în relaţia noastră cu elevii. Fiind anunţaţi de la 
început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au ocazia de a se concentra în mod 
expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci 
un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, 



 

 

ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise), concluziile evaluării fiind premisa pentru 
progresele ulterioare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

SANDU ANIȘOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VLAICU VODĂ”, BRĂILA 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt 
cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. 
Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și 
de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic 
imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de 
rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 



 

 

soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SANDU DOINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRȘOVA 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama de următoarele aspecte: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 În general, evaluarea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste 
atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. De asemenea, importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Mereu am ales cu mare atenție itemii care au 
alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru 



 

 

ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine 
pregătirea următoare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN 
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR : SANDU DORINA RALUCA 

LICEUL DE ARTE ''CONSTANTIN BRAILOIU'' TG-JIU 
 
 Evaluarea reprezinta aprecierea rezultatelor obtinute de elevi intr-o anumita perioada, obtinerea unor 

informatii asupra activitatii elevilor,compararea rezultatelor obtinute cu obiectivele urmarite.Evaluarea 
urmareste aprecierea gradului de insusire de catre elevi a anumitor cunostinte insusite la o disciplina scolara 
si vizeaza masurarea realizarii obiectivelor lectiilor. 

 In general,lectia de evaluare se intalneste combinat cu lectia de recapitulare. Evaluarea se impune la 
sfarsitul lectiei,capitol,semestru,an scolar.De obicei,evaluarea se incheie cu note si reprezinta oglinda 
activitatii profesorului din perioada respectiva. 

 In educatia muzicala,evaluarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele functii : 
-functia de diagnosticare,de stabilire a elementelor initiale necesare pentru stabilirea demersului 

didactic 
-functia de prognosticare,de conturare a elementelor care vizeaza evolutia ulterioara a elevilor 
-functia educativa 
-functia selectiva, de verificare a elevilor pentru selectia activitatilor muzicale scolare si extrascolare. 
 Strategiile prezentate in activitatea oricarui cadru didactic evaluator sunt : evaluarea 

initiala,evaluarea formativa,evaluarea sumativa. 
 Evaluarea initiala este necesara pentru cunoasterea nivelului de realizare a invatarii prealabile si 

semnifica puntea de legatura intre o stare precedenta si una viitoare. 
 Evaluarea formativa este utila atat pentru elev cat si pentru profesor.Pentru elev: il ajuta sa 

depaseasca dificultatile intalnite;pentru profesor: ofera posibilitatea tratarii diferentiate a elevilor. 
 Evaluarea sumativa se incheie cu atribuirea unei note,a unui certificat sau a unei diplome. 
 Profesorul,evalueaza un elev prin diferite metode: 
-metode traditionale (evaluare orala,scrisa,prin probe practice) 
-metode moderne (portofoliu,proiect,autoevaluare). 
 Evaluarea orala este realizata printr-o conversatie individuala sau combinata. Profesorul apreciaza 

raspunsurile elevului si atribuie nota.Evaluarea orala este forma evaluativa esentiala.Evaluarea prin probe 
scrise beneficiaza de caracteristicile limbajului scris si necesita o activitate de elaborare a textului in raport 
cu cerinta exprimata.Examinarea prin probe practice realizeaza verificarea modului in care elevii efectueaza 
lucrari specifice unor obiecte de invatamant. 

 Portofoliul este un instrument de evaluare care inseamna selectia documentelor autentice cara arata 
progresele elevului.Proiectul este o activitate ampla care permite aprecierea complexa a invatarii,ajutand la 
descoperirea calitatilor individuale ale elevilor.Realizarea proiectului se face prin alegerea 
temei,planificarea activitatii, cercetarea propriu-zisa,realizarea materialelor,prezentarea rezultatelor create, 
evaluarea.Structura proiectului este : pagina de titlu,cuprinsul proiectului, introducerea,dezvoltarea 
elementelor de continut,concluziile,bibliografia. Autoevaluarea permite elevului aprecierea performantelor 
proprii in raport cu obiectivele prestabilite.Este des folosita pentru a ajuta elevii sa compare nivelul la care 
au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele invatarii. 

 A evalua inseamna a emite judecati de valoare despre procesul si produsul invatarii elevului,pe baza 
unor criterii calitative prestabilite. 

 
BIBLIOGRAFIE : 
-Jinga,Ioan. Evaluarea in invatamant,Bucuresti,Academia de Studii Economice,1998 
-Stoica,Adrian. Evaluarea curenta si examenele.Ghid pentru profesori,Bucuresti,2001 
-Potolea,Dan.Pregatirea psihopedagogica,Iasi,2008. 
 



 

 

METODE ȘI TECHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF.ÎNV.PREȘC.:SANDU OTTILIA 

G.P.P.,,NAPSUGAR/RAZĂ DE SOARE,, 
LOC.:SF.GHEORGHE, 

 
 Prin intermediul evaluarii, educatoarea cunoaste in fiecare etapa a desfasurarii procesului instructiv-

educativ, nivelul atins de copii, identifica punctele forte si lacunele din cunostintele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentarile, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabileste 
masurile necesare pentru completarea si aprofundarea cunostintelor, corectarea deprinderilor gresite, 
perfectionarea priceperilor si deprinderilor. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe pentru a 
optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşco - lari, 

reflectând performanţele.  
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 

probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. Metodele şi tehnicile de evaluare 
sunt următoarele: 

- metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului; 

- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 
copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi 
utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de 
valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 



 

 

 "Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor 
criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie 
de conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ A ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE 
SPECIALE- REPER ÎN REABILITAREA ȘI RECUPERAREA ACESTORA 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ: SÂRBU LUCICA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,ORIZONT”- 

STRUCTURA TILEAGD 
 
Învăţământul special este un subsistem al învăţământului românesc şi se prezintă ca un sistem viabil, deschis, 

flexibil, performant şi apt de a se adapta cerinţelor societăţii în orice perioadă de dezvoltare a acesteia. Fiind parte 
a învăţământului public el contribuie la realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi finalităţilor Reformei 
Învăţământului, venind cu două elemente proprii, care-l diferenţiază: 

- un alt fel de elev; 
- un alt mod de organizare a acţiunii de învăţare, reabilitare, compensare, integrare, socializare, recuperare. 
Copilul, și mai apoi copilul cu cerințe educative speciale ajunge să fie cuprins în învățământul special 

după un lung șir de evaluări făcute de specialiști. 
 Evaluarea în învăţământ este o problemă veche cu conotaţii noi, este un subiect controversat în 

special datorită încărcăturii sale morale. 
 Steliana Toma defineşte evaluarea ca fiind un proces de măsurare şi apreciere a valorii sistemului de 

educaţie şi învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor condiţiilor şi strategiilor folosite 
prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire şi 
perfecţionare. 

 În dicţionarul de pedagogie într-un sens larg termenul de evaluare este sinonim cu cel de apreciere 
iar în sens restrâns evaluarea implică pe lângă actul de măsurare şi o judecată de valoare. Măsurarea constă 
în operaţia de cuantificare a rezultatelor şcolare de atribuire a unor simboluri exacte ( în cifre note, 
calificative, litere ). Judecata de valoare se referă la raportarea rezultatelor la obiectivele propuse sau la alte 
cerinţe ( mijloace de învăţământ, condiţii de muncă, metode ). 

Ca orice activitate umană, cea instructiv - educativă prezintă o serie de caracteristici : 
- se desfăşoară pe baza unor finalităţi , 
- este pusă în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee , 
-apelează la o serie de mijloace şi tehnici de realizare iar rezultatele sunt verficate şi evaluate. 
 Evaluarea este elementul dominant în procesul învăţării constituind punctul de plecare în orice 

activitate instructiv - educativă desfăşurată cu elevii. 
Sarcina evaluării persoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Rolul evaluatorului este să ştie exact 

ce este dizabilitatea, care sunt coordonatele sale şi numai astfel poate aprecia corect dacă programele de 
intervenţie educaţional-recuperatorii pe care le propune şi le evaluează răspund necesităţilor celor cărora le 
sunt adresate. 

Evaluarea este considerată ca fiind mai mult o bază pentru terapie decât o modalitate de diagnostic. 
Ea este prima etapă în orice intervenţie asupra copilului, în care se stabilesc nivelul de abilităţi la care a 
ajuns acesta. Evaluarea este privită ca un proces complex, continuu, dinamic de cunoaştere şi estimare 
cantitativă şi calitativă a particularităţilor şi capacităţilor de învăţare a copilului cu cerinţe educative 
speciale.  

Evaluarea stabileşte elementele pozitive din dezvoltarea copilului, care vor constitui punctul de 
plecare în activitatea de recuperare , cerinţele probelor de evaluare devenind obiective operaţionale în 
proiectarea didactică. De asemenea evaluarea este un proces continuu de planificare şi programare care 
orientează elaborarea planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate din 
învățământul special. 

Evaluarea oferă informaţii despre nivelul de dezvoltare şi de pregătire al elevilor, despre măsura în 
care au fost realizate obiectivele propuse, despre calitatea selectării, organizării, transmiterii şi însuşirii 
cunoştinţelor, despre calitatea metodelor şi mijloacelor didactice utilizate. 

După criteriul periodicităţii în care se realizează distingem următoarele forme de evaluare: iniţială , 
de progres , continuă şi finală . 



 

 

Evaluarea iniţială este o formă de evaluare realizată la începutul unei situaţii de instruire cu scopul 
de a cunoaşte nivelul de pregătire al elevilor, de a identifica eventualele lacune în pregătirea lor. Evaluarea 
iniţială se realizează ori de câte ori un cadru didactic preia un colectiv de elevi. Modalitatea cea mai la 
îndemână este testul. Învăţătorul trebuie să consulte programa claselor anterioare cu cea a clasei la care 
predă, îşi va face o listă de probleme esenţiale din materia parcursă şi va stabili nivelul însuşirii acestora. 
Pe baza ei sunt formulaţi itemii care trebuie să fie astfel aleşi încât răspunsurile elevilor să-l edifice pe 
învăţător dacă aceştia stăpânesc sau nu acele cunoştinţe sau deprinderi necesare continuării instruirii. Proba 
iniţială constituie o altă tehnică de evaluare care se aplică la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul 
primului semestru , la începutul fiecărei unităţi de învăţare stabilind astfel nivelul de cunoştinţe, priceperi 
şi deprinderi de care dispun elevii la fiecare disciplină de învăţământ. Proba de evaluare iniţială devine 
instrument de diagnoză şi indică cum se poate concepe demersul didactic următor, totodată verifică acele 
capacităţi pentru care a fost concepută, indică nivelul de performanţă dar şi lacunele din etapa anterioară. 
Evaluarea iniţială are ca obiectiv stabilirea nivelului de performanţe al copilului cu cerinţe educative 
speciale . 

Evaluarea de progres se realizează pe parcursul activităţii în mod sistematic în cadrul fiecărei lecţii, 
uneori chiar după o secvenţă de lecţie. Aceasta permite identificarea unor lacune şi adoptarea imediată a 
măsurilor de corecţie . 

Evaluarea continuă presupune verificarea rezultatelor procesului didactic pe secvenţe mai mici. 
Evaluarea continuă se realizează pe baza obiectivelor operaţionale. Rezultatele imediate ale activităţii nu 
pot fi evaluate fără aceste obiective. Obiectivele reprezintă anticiparea rezultatelor scontate. Ceea ce la 
sfârşit este rezultat la început se prezintă ca obiectiv . 

Evaluarea finală(sumativă) se face la sfârşitul unei perioade mai îndelungate de activitate ( semestru, 
an şcolar, ciclu de învăţământ ) şi are ca obiectiv verificarea, fixarea şi sistematizarea unui volum de 
cunoştinţe mai mare. Acestei forme de evaluare i se acordă o atenţie deosebită. Ultimele două săptămâni 
ale anului şcolar sunt rezervate pentru o evaluare finală a cărei importanţă didactică nu poate fi contestată. 

A stabili o strategie de evaluare în învăţământ înseamnă a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce 
metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute şi altele. Metoda de evaluare este o cale prin care 
cadrul didactic oferă posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire al cunoştinţelor de formare a 
diferitelor capacităţi, testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit . 

Specialiştii împart metodele de evaluare în două grupe : 
-metode tradiţionale : observarea curentă , evaluarea orală , evaluarea scrisă , evaluarea prin probe 

practice , evaluarea cu ajutorul maşinilor de învăţat ; 
-metode complementare : portofoliul , proiectul , eseul autoevaluarea . 
Metodele utilizate cel mai des în evaluarea performanţelor şcolare a elevilor cu cerinţe educative 

speciale sunt probele orale, scrise şi practice. 
 
Bibliografie: 
 1. Gherguţ Alois, Neamţu Cristina - Psihopedagogie specială ,Editura Polirom, 2000 
 2. Muşu Ionel ,Taflan Aurel -Terapia educaţională integrată,Editura Prohumanitate , 1997 
3. Comănescu Ioan,- Prelegeri de Didactică Şcolară ,Editura Imprimeriei de Vest , Oradea 2003 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SARCA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OITUZ 
 
Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 

organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general 
şi cu cea de evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de 
învăţământ, se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective 
pedagogice sau didactice. Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul 
clasei, intră în joc resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice 
etc.) dar şi cele umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi 
dirijare, de control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare – apreciere - decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 
Aşadar, pentru a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu fixarea atunci când evaluezi, 
sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie 
de concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar 
directorul strategia managerială.  

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar are caracter 
oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie 
evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în 
lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar 
rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective. Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a 
potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau 
ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale 
este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă 
importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie 
trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un 
exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot 
concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv 
dacă ei au pregătirea necesară creerii premiselor favorabile unei noi învățări. Alături de predare și învățare, 
evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de 
evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor 
în demersul evaluativ. Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-
și dovedi nivelul de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe 
scrise. Ele se mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 



 

 

importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 
pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie şi eseul pro şi contra . Acestea sunt eseuri 
structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, la eseul de opinie elevii încep cu 
introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre subiect, un alt paragraf despre un 
punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

 



 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

SASU MIHAELA 
 
Disciplina Fizică 
Clasa a VI-a….. 
Numele si prenumele: ………………………… 
Data susţinerii testului: ………………………………… 
  
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 40 minute. 
 
PARTEA I (45 de puncte) 
1. Completează spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte: (20p) 
a) 0,1 kg +800 mg + 200g =.............. g 
b) 7h 22 min + 3h 38 min =……………h 
c) 150cm = ............m 
d) 250ml = ............. l 
2. Citeste cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Pentru fiecare afirmaţie, încercuieşte A dacă apreciezi că 

este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă: (15p) 
a) A  F  Lumina trece prin corpurile transparente . 
b) A  F  Un cub de gheaţă pus într-un pahar cu apă, pluteşte. 
c) A  F  Magneţii nu atrag fierul. 
3. Completează spaţiile libere cu denumirea stării de agregare corespunzătoare (10p) 
Apa pusă în punga pentru gheaţă, în congelator, va trece din stare …................. în stare................ 
 
PARTEA a II-a (45 de puncte) 
1.Maria merge la piaţă împreună cu mama şi cumpără următoarele produse: 2,5 kg de cartofi, 1 kg 

ceapă, 0,5 kg de mere, 2,8 kg de roşii şi 1,2 kg de ardei. 
a) Scrie aceste produse în ordine descrescătoare a masei lor. (5p) 
 
b) Maria trebuie să așeze aceste produse pe talerele unei balanțe. Descrie cum va proceda, astfel încât 

balanţa să fie în echilibru. (15p) 
 
2. Este Crăciunul şi Andrei a primit un termometru care poate indica temperaturi cuprinse între – 400 

C și +400 C . Pentru a măsura temperatura din exterior, el foloseşte termometrul pe care îl pune pe balcon 
pentru o jumătate de minut după care, ţinând rezervorul termometrului în mână, citeşte valoarea 
temperaturii. 

a) Precizaţi două greşeli în metoda de măsurare folosită de Andrei (care conduc la un rezultat eronat 
al măsurătorii). (10p) 

 
 
 
 
 
b) Descrieţi un mod de lucru care poate fi utilizat pentru ca Andrei să măsoare corect temperatura. 

(15p) 
 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
Anul scolar 2011-2012 
Disciplina Fizică 
Clasa a VI-a 
 

 
 

 
 



 

 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE(Test iniţial a VI-a) 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 PARTEA I (45 de puncte) 

Nr. 
item Soluţie, rezolvare Punctaj 

 

1 

a) 300,8 g 5p 
b)11 h 5p 
c)1,5 m 5p 
d)0,25 l 5p 

20p 

2 
a) A 5p 
b)A 5p 
c) F 5p 

15p 

3 lichidă 5p 
solidă 5p  10p 

TOTAL pentru Partea I 45p 
 PARTEA a II-a (45 de puncte) 

Nr. 
item Soluţie, rezolvare Punctaj 

 

1 
a) 0,5 kg de mere, 1 kg ceapă,1,2 kg de ardei, 2,5 kg de 
cartofi, 2,8 kg de roşii 5p 
b) Pentru descrierea unui mod de lucru 15p 

20p 

2 

a) Pentru precizarea a două greşeli (pentru precizarea 
unei singure greşeli se acordă 5p). 10p  
b) Pentru descrierea unui mod de lucru pentru 
măsurarea corectă a temperaturii 15p 

25p 

TOTAL pentru Partea a II-a 45p 
Oficiu 10p 
TOTAL 100p 

 
Matricea de specificaţii a testului 

 Competențe 
corespunzătoa
re 
nivelurilor 
taxonomice 
 
 
Unități de 
învățare/ 
Concepte- 
cheie/ 
Conținuturi/ 
Teme 

Identificarea 
/ 
Recunoașter
ea 
unor date, 
concepte, 
relații, 
categorii 
specifice 
disciplinei 
de 
studiu 

Ilustrarea/ 
Exemplificar
ea 
/Descrierea 
unor 
fenomene, 
procese, 
situații 
concrete, 
proprietăți 
specifice 
disciplinei de 
studiu 

Comparare
a/ 
Clasificare
a 
unor fapte, 
date, 
proprietăți, 
fenomene, 
caracteristi
ce 
disciplinei 
de 
studiu 

Utilizarea / 
Aplicarea 
cunostinţel
or 
specifice 
disciplinei 
de 
studiu în 
rezolvarea 
unor 
situații 
problemă 

Analizarea/ 
Generalizare
a/ 
Transferul 
faptelor, 
proceselor, 
fenomenelor
, 
situațiilor 
specifice 
disciplinei 
de 
studiu 

Aprecierea/ 
Evaluarea/ 
Interpretare
a 
faptelor, 
proceselor, 
fenomenelo
r, 
situațiilor 
în 
contexte 
variate 
 

Mărimi fizice. 
Clasificare. 
Ordonare. 
Proprietăți. 

  X X   

Mărimi fizice. 
Măsurare  X   X X 



 

 

Fenomene 
termice  X  X   

Fenomene 
electrice si 
magnetice. 

X      

Fenomene 
optice X      

 
 
 



 

 

SISTEMUL NAȚIONAL ȘCOLAR DE EVALUARE LA EDUCAȚIE FIZICĂ 
 

PROF. SAUCIUC ANAMARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17, BOTOȘANI 

 
 Evaluarea este înțeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ, având prepoderent 

un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor cât și pentru îmbunățățirea strategiilor didactice. 
Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul național vizează nivelul realizării obiectivelor cadru și 
standardelor finale de performanță fiecărui ciclu de învățământ, cât și a obiectivelor de referință stabilite 
pentru fiecare clasă în domeniul dezvoltării capacității motrice generale și specifice practicării ramurilor de 
sport prevăzute în programa școlară. 

După Dumitru Colibaba Evulet “evaluarea este o operațiune didactică prin care măsurăm și apreciem 
atât predispozițiile vocaționale și disponibilitățile pentru practicarea sportului, cât și capacitatea de 
performantă achiziționată de sportivi (echipă) în urma desfășurării proceselor de pregatire și joc.” Deci, 
evaluarea, are în primul rând rolul de a constata prin măsurători ceea ce se realizează și de a descrie complet 
realitatea. Aceste operații sunt urmate de analiza și interpretarea rezultatelor măsurătorii, ceea ce presupune 
emitera unor judecăți de valoare. Așadar, în prima etapă rolul evaluării este de recoltare a rezultatelor, dar 
și de apreciere a însăși activității care a dus la obținerea acestor rezultate. Constatarea și diagnosticarea 
furnizează odată cu informațiile referitoare la starea procesului și unele sugestii privind deciziile ce urmează 
a fi luate pentru optimizarea activității în etapele următoare.  

Formele evaluării.  
1. Evaluarea predictivă (iniţială) 
-Se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde profesorul predă 

pentru prima oară şi nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoaşterea 
posibilităţilor colectivului de elevi. Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la 
începutul anului şcolar (alergarea de viteză, alergarea de rezistenţă), iar pentru altele, înaintea primului 
grupaj tematic de lecţii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de 
planificare (număr şi durata unităţilor de învăţare, a mijloacelor de acţionare şi a nivelului de exigenţe), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită iniţial de profesor. 

2. Evaluarea continuă (curentă) 
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvenţe mai mici (în 

fiecare lecţie sau la finalul unui grupaj tematic de lecţii), având drept scop cunoaşterea gradului de însuşire 
de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecţii, când şi după 
caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o 
face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă, indisciplină sau lipsă de echipament.  

3. Evaluarea sumativă (finală) 
Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire 

şi cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistenţă, jocul sportiv. Se finalizează de regulă 
cu notarea elevilor.  

 
Bibliografie 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
SAUCIUC BIANCA 

 
Evaluarea reprezintă ,,procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, 

permițând luarea unor decizii ulterioare.’’19 
Evaluarea inițială sau de pornire are ca scop stabilirea nivelului de pregătire al elevilor la începutul 

anului școlar sau la începutul unei activități. Consider că evaluarea predictivă este indispensabilă, deoarece 
este important pentru profesori să adopte o strategie didactică care să îmbunătățească abilitățile elevilor. 
Rolul acestei evaluări nu este acela de a controla, verifica cunoștințele elevului, ci de a cunoaște 
comportamentul cognitiv al acestuia, pentru a putea stabili un punct de plecare în demersal activității 
didactice. 

Cele mai utilizate metode și intrumente evaluative sunt cele tradiționale. De pildă, probele scrise sunt 
un instrument tradițional de evaluare, utilizat pe scară largă de profesori. Chiar dacă aceste metode nu sunt 
foarte atrăgătoare pentru elevi, consider că acestea sunt eficiente întrucât urmăresc depășirea simplei 
reproduceri a cunoștințelor, în favoarea interpretării lor. Această metodă de evaluare este ușor de folosit de 
către profesor, mai ales că poate fi structurată sub forma unor itemi subiectivi, obiectici ori semiobiectivi, 
astfel încât să permită elevului să experimenteze exerciții cât mai diverse, pentru a evita monotonia. 
Totodată, permite ca evaluarea să se realizeze într-un timp scurt a tuturor elevilor și a unui volum mare de 
deprinderi ale disciplinei. 

Un alt plus al evaluarii tradiționale, în deosebi al probelor scrise, este faptul că le permite elevilor să 
își împartă timpul de lucru, să aloce un anumit interval de timp unor subiecte. Aceștia pot reveni asupra 
răspunsurilor nesatisfăcătoare, le pot modifica, fapt ce poate stabili un anumit confort elevului. 

La polul opus, dezvantajele unei astfel de evaluări sunt destul de clare. În cazul probelor scrise, 
profesorul nu poate oferi un feedback imediat. De asemenea, dacă elevul are un blocaj, el nu poate fi ajutat 
să-l depășească la timp.  

Așadar, optez pentru o evaluare scrisă la începutul anului școlar, deoarece consider că este necesar 
atât pentru profesor, cât și pentru elev, să aibă o reprezentare concisă a situației existente, pentru a putea 
planifica demersurile pedagogice pentru perioada următoare. Este important ca profesorul să știe nivelul 
clasei, carențele elevilor, pentru a putea recupera ori pentru a îmbunătăți achizițiile elevilor. 

 
Bibliografie:  
Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenenele de definitivare și grade didactice, editura 

Polirom, București, 2005. 
Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, editura Polirom, București, 2014. 
 

 
19 Constantin Cucos, cap. ,,Evaluarea școlară, Intenționalitate, procesualitate, strategii”, în Psihopedagogie pentru examenele de 
definitivare și grade didactice”, ed.Polirom., p.424. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. SAULEA VIOLETA,  

COLEGIUL ECONOMIC ,,EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

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

Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 
şi învăţare. Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). 

În ceea ce privește tipologia metodelor tradiţionale de evaluare, aceasta este bine-cunoscută în spaţiul 
educaţional. Metodele tradiționale de evaluare au căpătat aceasta denumire datorită faptului că, în timp, ele 
au fost cel mai des utilizate, desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat și corectat de 
către profesor. Dintre aceste metode de evaluare tradiționale amintim: verificarea orală curentă, verificarea 
scrisă curentă, testul docimologic , probele practice ș.a. 

Alături de modalităţile de evaluare tradiţionale, la ora actuală se utilizează şi modalităţi alternative 
sau complementare de evaluare a căror pondere devine tot mai semnificativă în paleta activităţilor 
evaluative desfăşurate la nivelul întregului sistem de învăţământ. 

Metodele complementare pun în valoare o serie de capacităţi sau comportamente cum ar fi: calităţile 
imaginaţiei, atitudinele de responsabilitate, predispoziţiile pentru creaţie, stăpânirea anumitor operaţii, 
aptitudinele de organizare, comunicare sau relaţii într-un grup, posibilităţile de dezvoltare personală sau 
social, fineţea estetică sau toate formele de bun simţ şi de experienţă. 

Din categoria metodelor alternative/complementare de evaluare fac parte: investigația, referatul, 
proiectul, portofoliul, observarea sistematica a comportamentului elevului, autoevaluarea ș.a. 

Însă, metodele şi tehnicile moderne de evaluare au multiple valenţe formative care le recomandă ca 
modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze 
coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. Dintre acestea, cel mai des utilizate sunt: 

- hărţile conceptuale (de tipul: hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen”, hartă conceptuală ierarhică, 
harta conceptuală lineară, sisteme de hărţi conceptuale, etc.) 

- metoda R.A.I., Răspunde – Aruncă – Interoghează care vizează „stimularea şi dezvoltarea 
capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 
269). 

- Tehnica 3-2-1 care este considerată „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, 
ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, 2006, 268). 

- proiectul, ce reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). 

- Portofoliul, care este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă 
de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” (Cucoş, 
2008, 140). 

- jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea 
etc., sunt de asemenea metode moderne de evaluare destul de utilizate. 

Indiferent de metoda aleasă, evaluarea școlară, are în atenție, în primul rând elevii și urmărește în ce 
măsură aceștia au realizat obiectivele propuse în cadrul procesului didactic. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – UN EXERCIŢIU UTIL ACTIVITĂŢII DE 
ÎNVĂŢARE 

 
PROF. SAVIN NASTASIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE ENESCU, NĂVODARI 
 
Evaluarea este un proces multidimensional, astfel, în funcţie de criteriile alese, se pot identifica mai 

multe strategii/ tipuri de evaluare. După modalitatea în care se integrează în desfăşurarea procesului 
didactic, există: evaluare iniţială (realizată la începutul demersurilor instructiv-educative – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii – pentru a stabili nivelul la care 
se află elevii, performanțele elevilor din perioada precedentă oferă primele informțiii referitoare la 
capacitatea lor generală de învățare); evaluare formativă (însoţeşte întregul parcurs didactic); evaluarea 
sumativă (se realizează, în general, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire); 

În conformitate cu scopul urmărit, evaluarea iniţială: identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor 
în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor 
propuse pentru etapa imediat următoare; ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregatirea necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Evaluarea iniţială, prin funcţie diagnostică și cea prognostică, oferă atât dascălului, cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei (e.g.: potenţialul de învăţare, lacunele 
existente) şi a formula cerințele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul 
pedagogic şi, dacă se impune, se realizează programe de recuperare. 

Modalitățile de realizare pe care le poate îmbrăca evaluarea iniţială sunt: harta conceptuală, 
investigaţia, chestionarul și testele. 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare/ apreciere. Fiind anunţaţi de la început 
că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au posibilitatea de a se concentra asupra 
rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu 
util activităţii de învăţare. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
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Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf


 

 

STRATEGII ALTERNATIVE DE EVALUARE 
LA MATEMATICĂ 

 
PROFESOR SCHIFIRNEȚ MIHAELA 

COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEȘTI 
 
Evaluarea reprezintă un proces continuu şi de durată putându-se face la începutul programului de 

instruire, pe parcursul acesteia sau la finalul său. Ea trebuie să asigure evidenţierea progresului înregistrat 
de elev în raport cu sine însuşi în vederea atingerii obiectivelor/ realizării competenţelor prevăzute în 
programă. Trebuie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, dar mai ales ceea ce 
poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. Evaluarea are trei funcţii principale şi anume 
funcţia diagnostică (care are în vedere depistarea lacunelor şi greşelilor elevilor şi înlăturarea acestora), 
funcţia prognostică (care pune în evidenţă performanţele viitoare ale elevilor) şi funcţia de selecţie (când 
se doreşte clasificarea candidaţilor la examene şi concursuri). 

Strategiile alternative de evaluare sunt: referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, observarea 
sistematică a elevilor (a activităţii şi comportamentului acestora) şi autoevaluarea.  

Referatul este un isntrument cu un carcter formativ şi creativ care reuşeşte să înglobeze zone întinse 
de conţinut. Acesta permite identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevului şi o apreciere 
nuanţată a învăţării. Poate fi utilizat la clasele mari pentru motivarea elevilor cu potenţial înalt. Există două 
tipuri de referate şi anume: referatul de investigaţie ştiinţifică independentă şi referatul bibliografic. La 
matematică putem avea cele două tipuri de referate, voi da câteva exemple şi anume: 

• referatul de investigaţie: aici poate fi propus un referat cu tema: „Aplicaţii ale integralei definite” 
la clasa a XII –a, iar la clasa a XI – a „Aplicaţii ale derivatelor în fizică”.  

• referatul bibliografic/ biografic, m-am gandit doar la câteva teme pentru acest tip „Matematicianul 
Dan Barbilian – poetul Ion Barbu”, „Matematicieni celebrii”, „Cei opt Bernoulli”, „Cei doi Pascal”, 
„Matematiceni celebrii români”. 

Investigaţia este instrumentul care facilitează aplicarea în mod creativ a cunoştinţelor şi explorarea 
situaţiilor noi sau foarte asemănătoare cu experienţa anterioară. Se poate derula pe durata unei ore de curs 
sau a unei succesiuni de ore de curs. Este o metodă de evaluare în care elevul este pus în situaţia de a căuta 
o soluţie la exigenţe şi complexităţi diferite. Elevul sau grupul de elevi primesc o tema cu sarcini precise. 
La capitolul „Arii”din clasa a VI –a se poate propune: „Desenaţi următoarele figuri geometrice: un 
triunghi, un pătrat, un dreptunghi, un trapez, un romb. Măsuraţi şi aflati ariile lor. Treceţi într-un tabel 
rezultatele obţinute, apoi calculţi ariile figurilor de mai sus dacă: 

a) mărim de două ori o dimensiune; b) micşorăm de două ori o dimensiune.” 
Proiectul este o metodă complexă de evaluare individuală sau de grup. Poate avea conotaţie teoretică, 

practică, constructivă şi creativă. Se poate derula pe o perioadă mare de timp, pe secvenţe determinate 
dinainte sau structurate circumstanţial. Un exemplu de temă pentru proiect care poate fi propus la clasa a 
XII –a, profil matematică – informatică „Calculul aproximativ al integralei definite. Metoda 
dreptunghiurilor. Metoda trapezelor. Elaborarea unui program într-un limbaj de programare cunoscut 
(C++, sau Pascal)”, sau „Probleme de maxim şi minim” la clasa a XI –a; iată câteva probleme de acest 
tip: 

1. Care este dreptunghiul de perimetru 4a care are aria maximă? 
2. Care este dreptunghiul de arie a2 care are perimetru minim? 
3. Să se determine conul de volum maxim înscris într-o sferă de rază R. 
4. Fie două numere stric pozitive de sumă a, să se determine valoarea maximă a produsului puterilor 

lor cu exponenţii α, respectiv β, (α>0, β>0). 
5. Fie două numere stric pozitive de produs a, să se determine valoarea minimă a sumei puterilor cu 

exponenţii α, respectiv β, (α>0, β>0). 
6. Să se determine dreptunghiul de arie maximă înscris într-un cerc de rază r. 
7. Să se determine dreptunghiul de arie maximă care are două vârfuri pe o latură a unui triunghi dat, 

iar celelalte două vârfuri pe celelalte laturi ale triunghiului. 
8. Să se determine cilindrul de volum maxim înscris într-o sferă de rază r. 



 

 

9. Să se determine cilindrul de volum maxim pentru care perimetrul secţiuni axiale este de 6 m. 
10. Să se determine cilindrul de arie totală maximă înscris într-o sferă de rază r. 
11. Să se determine trapezul dreptunghic de arie maximă care are baza mare egală cu a şi 

perimetrul egal cu 4a. 
12. Să se determine dreptunghiul de arie maximă înscris în elipsa de ecuaţie 4x2+9y2=36. 
Elevii trebuie să caute (sau să propună) şi să rezolve astfel de probleme, cu ajutorul derivatelor. 
Portofoliul este o metodă complexă de evaluare proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp şi oferă 

posibilitatea de a emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate. Acesta se poate încadra 
într-o evaluare sumativă. Exemplu de portofoliu cu tema „Dreapta în plan” la clasa a X-a care să cuprindă:  

• Fişa nr. 1 – Reper cartezian. Distanţa dintre două puncte 
• Fişa nr. 2 – Ecuaţia dreptei în plan  
1. Panta unei drepte 
2. Unghiul a două drepte 
3. Ecuaţia dreptei determinată de un punct şi o direcţie dată 
4. Ecuaţia explicită a unei drepte 
5. Ecuaţia dreptei determinată de două puncte disctincte 
6. Ecuaţia generală a unei drepte 
7. Concurenţa a două drepte 
• Fişa nr. 3 – Condiţii de paraleleism a două drepte în plan 
• Fişa nr. 4 – Coliniaritatea a trei puncte 
• Fişa nr. 5 – Condiţii de perpendicularitate a două drepte în plan 
• Fişa nr. 6 – Calcule de diatanţe. Arii 
1. Distanţa de la un punct la o dreaptă 
2. Arii ( aria unui triunghi; aria unui paralelogram; aria unui trapez) 
• Fişa nr. 7 – Aplicaţii practice 
Observaţia sistematică a comportamentului elevilor este o probă complexă ce se bazează pe 

următoarele instrumente de evaluare: fişa de evaluare, scara de clasificare şi lista de control/ verificare. Fişa 
de evaluare cuprinde următoarele: 

• Date generale despre elev: nume, prenume, vârsta, climatul educativ; 
• Particularităţi ale proceselor intelectuale: gândire, limbaj, imaginaţie, memorie, atenţie, spirit de 

observaţie; 
• Aptitudini şi interese; 
• Trăsături de afectivitate; 
• Trăsături de temperament; 
• Aptitudini faţă de: sine, disciplina/ obligaţiile şcolare, colegi; 
• Evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelul de integrare.  
Fişele de evaluare vor fi elaborate numai în cazul elevilor cu probleme. Scara de clasificare indică 

profesorului frecvenţa cu care apare un anumit comportament. Acesta poate fi numerică, grafică sau 
descriptivă. Exemplu de scara de clasificare: 

• În ce măsură elevul participă la discuţii? (niciodată, rar, ocazional, frecvent, întotdeauna); 
• În ce măsură comentariile au fost în legatură cu temele discutate? (niciodată, rar, ocazional, 

frecvent, întotdeauna). 
Lista de control indică profesorului faptul că un anumit comportament este prezent sau absent. Model 

de listă de control: 
 Da  Nu  

A urmat instrucţiunile.   
A cerut ajutor atunci când a avut nevoie.   
A cooperat cu ceilalţi.   
A aşteptat să-i vină rândul pentru a utiliza materialele.   
A împartit materialele cu ceilalţi.   
A încercat activităţi noi.   
A dus activitatea până la capăt.   



 

 

A pus echipamentele la locul lor după utilizare.   
A făcut curat la locul de muncă.   

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale în 
procesul autoevaluării, cu acest prilej, elevul va întelege mai bine obiectivele şi conţinutul sarcinii pe care 
o are de rezolvat, modul în care efortul său este valorificat. Forme ale autoevaluarii: 

• autocorectarea sau corectarea reciprocă  
Elevul este solicitat să-şi depisteze operativ unele minusuri, erori, în momentul realizării unor sarcini 

de învăţare. Depistarea lacunelor proprii sau pe cele ale colegilor (chiar dacă nu sunt sancţionate prin note) 
constituie un prim pas pe drumul conştientizării compeţentelor în mod independent. 

• autonotarea controlată 
În cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-şi acorde o notă. Profesorul are datoria să argumenteze 

corectitudinea sau încorectitudinea aprecierilor avansate. 
• notarea reciprocă 
Elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrările  
scrise, fie la verificarile orale. 
• metoda de apreciere obiectivă a personalităţii  
Aceată metodă a fost concepută de psihologul Gheorghe Zapan şi constă în antrenarea întregului 

colectiv al clasei, în vederea evidenţierii rezultatelor obţinute de aceştia prin coroborarea a cât mai multor 
informaţii şi aprecieri (eventual prin confruntare) în vederea formări unor reprezentări cât mai complete 
despre posibilităţile fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc. 

Trebuie promovată o relaţie profesor – elev caracterizată prin încredere reciprocă şi conlucrare, în 
care dispare adversitatea, adică asocierea subiectului la propria sa formare, inclusiv în ceea ce priveşte 
evaluarea rezultatelor activităţii realizate. Dezvoltarea la elevi a capacităţilor autoevaluative, în sensul 
respnsabilităţii şi o mai mare autonomie, condiţie pentru ca ei să se adapteze mai bine cerinţelor vieţii. 

Strategiile alternative de evaluare prezintă două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea 
rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/ învăţarea, iar pe de altă parte, ele privesc rezultatele şcolare 
obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe 
şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. Evaluarea 
acestora presupune o investigare de mai lungă durată a comportamentului elevilor. 
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De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

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

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  



 

 

- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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METODE DE EVALUARE 
 

PROF.VASILE SCHIPOR 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION NISTOR” VICOVU DE SUS 

 
 Evaluarea trebuie perceputã nu numai ca un control al cunoştintinelor sau ca un mijloc de mãsurã 

obiectivã ci şi ca o cale de perfecţionare a procesului de învãţãmânt. Operaţia de evaluare nu este o etapã 
supraadãugatã ori suprapusã prosesului de învãţare ci constituie un act integrat activitãţii pedagogice. 

 În vederea conceperii şi aplicãrii adecvate ale evaluãrii în activitãţile şcolare, trebuie sã luãm în 
considerare urmãtoarele aspecte: 

• extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor –obiectiv tradiţional- la 
evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor ci şi a 
conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, situaţiei de învãţare, a evaluãrii 

• luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile, gradul de asimilare a unor valori etc. 

• diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice 
concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrãrilor cu caracter de sintezã, a modalitãţilor 
complementare sau alternative de evaluare, punerea la punct a unor metode de evaluare a achiziţiilor 
practice) 

• deschiderea evaluãrii spre mai multe perpective ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale, 
comunicare profesor-elev, disponibilitatea de integrare socialã) 

• necesitatea întãririi şi sancţionãrii cât mai operaţive a rezultatelor evaluãrii, scurtarea feedback-
ului, a drumului de la diagnosticare la ameliorare, inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatãrii 
dispoziţiilor psihice ale elevilor 

• centrarea evaluãrii asupra rezultatelor pozitive şi nesacnţionarea în permanenţã a celor negative 
• transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare, 

interevaluare şi evaluare controlatã 
 
1. METODE TRADIŢIONALE 
 Metodele şi instrumentele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri. 

Profesorul C. Cucoş propune urmãtoarea taxonomie: 
 Metode şi intrumente de evaluare: 

-tradiţionale *probe orale 
*probe scrise  
*probe practice 

-complementare #observarea sistematicã a elevilor 
#investigaţia 
#proiectul 
#portofoliul 
#tema pentru acasa 
#tema de lucru în clasã 
#autoevaluarea 

Verificarea oralã 
 Verificarea oralã constã în realizarea unei conversaţii prin care u profesorul urmãreşte identificarea 

cantitãţii şi calitãţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individualã, frontalã sau combinatã. Avantajele constau 
în faptul cã se realizeazã o comunicare comunã, deplinã între professor şi clasa de elevi iar feedback-ul este 
mult mai rapid. metoda favorizeazã dezvoltarea capacitãţilor de exprimare a elevilor. De multe ori, însã, 
obiectivitatea ascultãrii orale este periclitatã din cauza intervenţiei unei multitudini de variabile: starea de 
moment a educatorului, gradul diferit de dificultate al întrebãrilor puse, starea psihicã a evaluaţilor. În 
acelaşi timp, nu toţi elevii pot fi verificaţi, ascultarea fiind realizatã prin sondaj20. 

 
20 Neacşu Stoica, EVALUAREA CURENTẦ ŞI EXAMENELE, ed. Humanitas, Bucureşti-2001, p. 48-49 



 

 

  
Verificarea scrisã 
 Verificarea scrisã apeleazã la anumite suporturi scrise, concretizate în lucrãri de control sau teze. 

Elevii îşi prezintã achiziţiile fãrã intervenţia profesorului, în absenţa unui contact diresct cu acesta. 
Avantajele sunt urmãtoarele: 

• anonimatul lucrãrii, uşor de realizat, îngãduie o diminuare a subiectivitãţii profesorului 
• posibilitatea verificãrii unui numãr mare de elevi, într-un interval de timp determinat 
• raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare, constituit din conţinutul lucrãrii scrise 
• avantajarea unor elevi timizi sau care se exprimã defectuos pe cale oralã 
• economia de timp pe care o realizeazã în cadrul bugetului alocat relaţiei predare-învaţare-evaluare 
• acoperirea unitarã ca volum şi profunzime pe care acest tip de probe o asigurã la nivelul conţinutului 

evaluat; verifcãrile scrise fac posibile evaluarea tuturor elevilor asupra aceleiaşi secvenţecurriculare, ceea 
ce face comparabile rezultatele elevilor iar evaluarea în sine devine mai obiectivã 

• posibilitatea evaluatorului de a emite judecãţi de valuare mult mai obiective, intemeiate pe existenţa 
unor criterii de evaluare clar specificate şi prestabilite 

• posibilitatea elevilor de a-şi elabora independent rãspunsul, reflectând cunoştinţe şi capacitãţi 
demonstrate într-un ritm propriu 

• diminuarea stãrilor tensionale, de stress, care pot avea un impact negative asupra performanţei 
elevilor timizi sau cu alte probleme emoţionale 

 
Verificarea practicã 
 Se realizeazã la o serie de discipline specifice şi vizeazã identificarea capacitãţilor de aplicare 

practicã a cunoştintelor dobândite, a gradului de formare a unor priceperi şi deprinderi, concretizate în 
anumite suporturi obiectuale sau activitãţi materiale. Pentru realizarea cu success a unei activitãţi practice, 
este important ca încã de la începutul secvenţei de învãţare, elevii sã fie avizaţi asupra: 

- tematica lucrãrilor practice 
- modului în care le vor fi evaluate ( bareme de corectare) 
- condiţiile care le sunt oferite pentru realizarea activitãţii respective (aparate, unelte, sãli de sport)21 
Un tip specific de probã practicã În constituie activitãţile experimentale în contextual sisciplinelor cu 

caracter practice-aplicativ. Probele evaluative de ordin practice se pot gândi în urmãtoarele perspective: 
*executarea de cãtre elevi a unor produse pornind de la un model 
*realizarea de cãtre elevi a unor acţiuni pornind de la un proiect de acţiune 
*simularea unor acţiuni în condiţii speciale 
 Facem precizarea cã probele practice, în mãsura în care sunt bine concepute, ratificã în modul cel 

mai elocvent ceea ce elevii cunosc şi pot sã facã22. 
 
2. METODELE COPLEMENTARE 
Referatul 
 Acest instrument permite o apreciere nuanţatã a învãţãrii şi identificarea unor elemente de 

performanţã individualã e elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru activitatea desfãşuratã. 
 Se pot diferenţia douã tipuri de referate: 
- referat de investigaţie ştiinţificã independentã, bazat pe descrierea demersului unei activitãţi 

desfãşurate în clasã şi pe analiza rezultatelor obţinute 
- refrat bibliografie, bazat pe informarea documentarã 
 
Investigaţia 
 Se prezintã ca un instrument ce faciliteazã aplicarea în mod creative a cunoştinţelor şi exploatarea 

situaţiilor noi sau foarte puţin asemãnãtoare cu experienţa anterioarã. Investigaţia este o activitate care se 
poate derula pe durata unei ore de curs sau a unei succesiuni de ore de cirs, în timpul cãreia elevii 
demonstreazã o gamã largã de cunoştinte şi capacitãţi. 

 
21 Idem, GHID GENERAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE, ed. Humanitas, Bucureşti-1996, p. 76 
22 Dr. Lect. Drãghicescu Luminiţa, CURS DE PEDAGOGIE, Facultatea de Teologie, Târgovişte-2007, p. 64 



 

 

 Investigaţia este o metodã de avaluare în care elevul este pus în situaţia de a cãuta o soluţie la exigenţe 
şi complexitãţi diferite. Elevul trebuie sã facã dovada înţelegerii cerinţelor temei, a soluţiei adoptate, 
generalizãrii sau transpunerii acesteia în alt context. 

 Proiectul 
 Constituie o metodã complexã de evaluare, individualã sau de grup, recomandatã profesorilor pentru 

evaluarea sumativã. Subiectul este stabilit dar dupã ce se obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii înşişi 
vor putea propune temele. Este obligatoriu ca elevii sã dispunã de anumite precondiţii: 

• sã prezinte interes pentru subiectul respectiv 
• sã cunoascã dinainte unde îşi vor gãsi resursele materiale 
• sã fie nerãbdãtori în a crea un produs de care sã fie mândri 
• sã nu aleagã subiectul din cãrţi vechi sau sã urmeze rutina din clasã 
• sã spere sã pãrinţii vor fi înţelegãtori şi interesaţi de subiectul ales 
 
Portofoliul 
 Se prezintãxa o metodã de evaluare complexã, logitudinalã, proiectatã într-o secvenţã mai lungã de 

timp, care oferã posibilitatea de a emite o judecatã de valoare, bazatã pe un ansamblu de rezultate. Acest 
instrument reprezintã o colecţie din produse ale activitãţii elevului, selectate de el însuşi, structurate şi 
semnificate corespunzãtor. Portofoliul oferã o imagine completã a progresului înregistrat de elev de-a 
lungul intervalului de timp pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul 
proiectãrii. 

 
Autoevaluarea 
 O modalitate de evaluare cu largi valenţe formative o constituie autoevaluarea elevilor. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale; cu acest 
prilej, elevul va înţelege mai bine obiectivele şi conţinutul sarcinii pe care o are de rezolvat, modul în care 
efortul sãu în realizarea sarcinilor este notat. Grilele de autoevaluare permit elevilor sã-şi determine, în 
condiţii de autonomie, eficienţa activitãţilor realizate23. 

 
CONCLUZII 
Coroborând nivrlurile macro şi microsistematice, profesorul Constantin Cucuoş sugereazã 

urmãtoarele funcţii ale evaluãrii: 
• de constatare, dacã o activitate instructivã s-a desfãşurat ori a avut loc în condiţii optime, dacã 

anumite cunoştinţe au fost asimilate, o deprindere a fost achiziţionatã 
• de informare a societaţii, prin diferite mijloace, privind stadiul şi evoluţia pregãtirii populaţiei 

şcolare 
• de diagnosticare a cauzelor care au condus la o slabã pregãtire şi la o efiecienţã scãzutã a acţiunilor 

educative 
• de pronosticare a nevoilor şi disponibilitãţilor viitoare ale elevilor sau ale instituţiilor de învãţãmânt 
• de selecţie sau de decizie asupra poziţiei sau integrãrii unui elev într-o ierarhie, într-o formã sau 

într-un nivel al pregãtirii sale 
• pedagogicã, în perspectiva elevului (motivaţionalã, stimulativã, de orientare şcolarã şi profesionalã, 

de întãrire a rezultatelor, de formare a unor abilitãţi, de conştientizare a posibilitãţilor) şi din perspectiva 
profesorului (pentru a şti ce e de fãcut şi ce are de realizat în continuare). 
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 Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

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

 A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 
ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, iar profesorul pe cea de predare .Strategia de evaluare 
denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. 
Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările 
tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de 
instruire/învăţare. 

 Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe strategii 
de evaluare: 

 1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

 2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

 3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 

semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii).Identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în 
termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse 
pentru etapa imediat următoare și“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea 
necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

MODALITAȚI DE REALIZARE a evaluării iniţială: 
• harta conceptuală; 
• investigaţia; 
• chestionarul; 
• teste 
 METODE DE EVALUARE: metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, 
evaluarea asistată de calculator, alte metode cum ar fi  
• observarea; 
• referatul; 



 

 

• eseul; 
• fişa de evaluare; 
• chestionarul; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
 Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 

gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. 
 Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele 

cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită. 
 Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului pot 

fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă. 
 Evaluarea iniţială oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 

exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi 
remediate) şi a formula cerințele următoare. 

 Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

 Dar, evaluarea iniţială nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei 
ierarhii și nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevului. 

 A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real 
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului!  

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. DR. SCUPRA CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION PODARU” 

 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-
l în consecinţă!” ( R. Ausubel , 1981) Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de 
învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea performanţelor şi eficienţa 
acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. În opinia lui Ausubel, 
evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi: • Stabilirea 
scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, • Proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse, • Măsurarea rezultatelor aplicării programei, • Evaluarea 
rezultatelor. Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. Evaluarea 
iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor 
în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor 
următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. Datele obţinute 
ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a noului 
conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor măsuri 
de sprijinire şi recuperare a unora dintre preşcolari. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu 
cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru 
ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca 
o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra 
rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile unei noi învățări. Evaluarea inițială oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de 
a avea o reprezentație cât mai exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe 
de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama 
de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului deînvățare, dar 
și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea 
nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate 
criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de 
la obiectivele propuse. Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: - Stabilirea 
exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; - Formularea itemilor; - Stabilirea timpului necesar 
fiecărui item; - Fixarea punctajului pentru fiecare item; - Stabilirea unei scări de apreciere; - Centralizarea 
rezultatelor în grafice. Evaluarea inițială vizează aplicarea unor probe practic -aplicative pentru a verifica 
in mod special capacitățile copiilor de a aplica cunostințe, precum si nivelul de dezvoltare a deprinderilor 
si priceperilor de ordin practic .Se utilizează metode clasice cum ar fi fișele, dar predominat cele alternative 
, portofoliile copiilor, rezultatele activitătilor , lucrări practice , discuții libere ,autoevaluarea , expunerea 
lucrărilor si aprecierea acestora împreună cu copiii. Rezultatele evaluarii inițiale ne asigura datele necesare 
pentru stabilirea unor obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activitaților instructiv-
educative care să țină cont de datele culese ,utilizarea acestor mijloace , metode ,tehnici de lucru care să 
formeze copiilor priceperile și deprinderilor de bază, necesare integrarii active in activitațile din 
învațamântul preșcolar .  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF .INV PRIMAR :SCUTARU ELENA 

PROF.INV PRIMAR:SCUTARU CRISTINEL 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” . 

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

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

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 



 

 

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

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR. SECELEAN ALEXANDRA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4 ,,FRAȚII POPEEA,, SĂCELE 
 
 <<Evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune managerială proprie sistemelor socioumane, care 

solicită raportarea rezultatelor obținute, intr-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice 
domeniului în vederea luării unei decizii optime>> ( Sorin Cristea, 2000). 

Evaluarea este un proces complex menit să aprecieze valoarea unui act educațional sau al unei părți 
din aceasta, eficacitatea resurselor umane și materiale, a condițiilor și operațiilor folosite în derularea 
activității educaționale, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării deciziilor 
adecvate ameliorării activității în etapele următoare. 

 Metode de evaluare 
Cele mai frecvent aplicate metode de evaluare sunt observarea curenta a comportamentului de 

învățare al elevilor, verificări orale, examinările prin probe scrise și practice (metode tradiționale), dar și 
metode alternative- studiul de caz, fișe de activitate independentă, portofoliul, proiectul etc. 

 Tehnici de evaluare moderne 
Dintre cele care se produc în corelație strânsă cu predarea/învățarea sunt: studiul de caz, fișele de 

activitate personală, observarea curentă a comportamentului școlar al elevilor. 
<<Strategiile de evaluare includ un ansamblu de metode, tehnici, forme de evaluare integrate în 

structura activității de instruire în diferite perioade de timp și îndeplinind funcții specifice >> ( Sorin 
Cristea, 2004). 

 Strategiile de evaluare determinate pe perioade de studiu sunt: 
- Evaluarea inițială 
- Evaluarea formativă 
- Evaluarea sumativă 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui ciclu de învățământ, an școlar, semestru, început de 

capitol și chiar al unei lecții. Obiectivul principal al acestei forme de evaluare este diagnosticarea nivelului 
de pregătire, pentru a se cunoaște de unde se pornește, ce se știe, care sunt lacunele, ce sunt capabili să 
învețe elevii pe baza capacităților anterioare , capacitatea de a lucra independent, dificultățile de învățare. 
Evaluarea inițială are și funcție prognostică pentru că sugerează profesorului condițiile prealabile ale noului 
program, conținutul și rezultatele prealabile ale acestuia. 

 Motivația elevilor pentru învățare, asociată cu capacitatea de învățare și cu pregătirea lor anterioară, 
sunt repere importante care-i permit fiecărui profesor să se orienteze în munca lui și să adopte strategia 
pedagogică cea mai potrivită unei situații date. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR :SECIU ADRIANA 
GRĂDINIŢA „SPIRIDUŞII,, SECTOR 6 

 
 ,,Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar 

o modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 
fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  

 Aceasta se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de pregătire a 
preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 
activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. 

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

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

 Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficienţă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. 

Evaluarea iniţială: 
• identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale copiilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
• “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
Cum evaluăm? 
  Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia 

asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel 
încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, 
incitant, stimulativ, eficient. 

 Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (Radu, 2000; Meyer, 2000; Stoica, 2001; Ungureanu, 
2001; Cucoş, 2008; Manolescu, 2002, 2005; Roegiers, 2004; Oprea, 2006 etc.) propun un inventar 
diversificat de metode moderne de evaluare, fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodologică a 
evaluării metodele tradiţionale, clasice.  

Metode şi instrumente tradiţionale  
1.Probele orale:  
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);  
b) cu suport vizual;  
c) redarea (repovestirea); 
2.Probele scrise: 
a) fişe de lucru 
3.Probele practice  
a) confecţionarea unor obiecte;  
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale;  
c) întocmirea unor desene, grafice;  
d) interpretarea unui anumit rol;  
e) executarea unor probe sportive etc. 
CONCLUZII  
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor preşcolarilor. Problematica 
modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi diversificată.  
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Idealul educaţional include, ca notă intrinsecă, creativitatea şi urmăreşte dezvoltarea celor mai 

importante calităţi general-umane: aptitudini, atitudini, motivaţii, interese. Ȋn aceste condiţii profesorul 
trebuie să devină un model cultural capabil să interpreteze corect valurile de informaţii şi să le transmită 
prelucrate, prin modalităţi de acţiune pertinente, determinând în rândul elevilor conduite creative valabile 
pentru societatea actuală şi viitoare. Toate aspectele comportamentului creativ la elevi pe care profesorul 
trebuie să le observe şi să le stimuleze, nu vor putea fi detectate decât dacă acel profesor dă el însuşi dovadă 
de imaginaţie, fluenţă în gândire, originalitate şi cunoştinţe temeinice de specialitate şi competenţe 
pedagogice reale. Vorbim astfel despre creativitatea pedagogică, un tip de comportament mai puţin prezent 
în descrierea diverselor clasificări şi definiri privitoare la fenomenul creativităţii. 

În procesul de evaluare trebuie tinut cont de abilitatile de care trebuie sa dea dovada elevul. Iata cateva 
abilitati generale care influenteaza evaluarea: 

- de comunicare (directa, rapida); 
- de lucru in echipa (asumarea de diverse roluri in grup, respectarea particularitatilor individuale, 

medirea si negocierea conflictelor); 
- fizice, capacitatea de efort sustinut; 
- organizationale (coordonarea realizarii unor sarcini in grup sau proiecte, referate, etc); 
- tehnice (operare PC, lucru cu computerul); 
- de selectie calitativa; 
- de a lua acte decizionale la momentul potrivit; 
- usurinta in redactarea unor cerinte in timp; 
- gandirea autonoma si asumarea responsabilitatii; 
- de aplicare interdisciplinara a cunostintelor. 
 Obiectivele generale urmarite prin principalul instrument de evaluare a comportamentului cognitiv 

si anume proba de cunostinte la matematica trebuie sa fie formulate in functie de anumite abilitati specifice: 
- folosirea limbajului matematic adecvat, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice 

matematicii; 
- reconstituirea si reproducerea unor definitii si simboluri; 
- mobilitate in gandire; 
- analiza si sinteza a unor seturi de competente dobandite prin invatare; 
- aplicare in practica si rezolvarea unor probleme; 
- explorare, investigare si rezolvare de probleme prin metode variate; 
- calcul rapid cu numere naturale sau intregi; 
- exprimarea datelor cu ajutorul simbolurilor; 
- construirea unei probleme; 
- capacitatea de a face generalizari; 
- investigarea valorilor de adevar a unor afirmatii si folosirea elementelor de logica si de teoria 

multimilor; 
- utilizarea proprietatilor unor figuri geometrice sau corpuri geometrice in rezolvarea unor probleme 

cu continut practic; 
Creativitatea pedagogică reprezintă, după Sorin Cristea, “modelul calităţilor necesare cadrului 

didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de 
înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ”. 
Produsul creator de tip pedagogic se plasează la nivelul inventivităţii şi reflectă capacitatea cadrelor 
didactice de a realiza corelaţii instrucţionale şi educaţionale noi. O activitate didactică este eficientă dacă 
este o activitate nouă, dacă asigură adaptarea proiectului pedagogic la situaţia reală, concretă a clasei şi a 
câmpului psihosocial, care se află într-o dinamică permanentă. 



 

 

 
Pentru a fi un profesor creativ:  
• creaţi în clasă o atmosferă prietenoasă dar de exigenţă ştiinţifică şi pedagogică;  
• căutaţi îmbinarea activităţii frontale cu cea individuală şi cu cea în echipă;  
• propuneţi situaţii de învăţare interactive; implicaţi-vă în jocul didactic ;  
• asiguraţi o aplicabilitate imediată a conţinutului de învăţat;  
• baza pentru proiectarea activităţilor/lecţiilor să fie cunoaşterea diferenţelor dintre elevi;  
• sprijiniţi efortul de învăţare al elevilor răspunzând oricărei nedumeriri sau oricărui moment de 

cumpănă în activităţile acestora  
• încurajaţi exprimarea opiniilor personale ale elevilor respectând câteva reguli de bază: cel care 

întreabă nu trebuie întrerupt, toţi elevii să asculte întrebarea, comentariile vor fi constructive şi la obiect, 
fără remarci referitoare la persoane, fără tentă arogantă;  

• folosiţi conversaţia didactică pentru a mobiliza gândirea elevului;  
• acceptaţi diversitatea de opinii şi de idei;  
• apreciaţi pozitiv gândirea critică dezvoltată la elevi prin demersurile celorlalte discipline de 

învăţământ;  
• realizaţi forme de evaluare continuă cu caracter stimulativ, pentru dezvoltarea autocontrolului şi 

autoevaluării conştiente la elevi;  
• creaţi o atmosferă de lucru bazată pe cooperare;  
• stimulaţi interesul fiecărui elev, apreciaţi fiecare dovadă de comportament activ;  
• stimulaţi curiozitatea elevilor aducând mereu exemple noi şi solicitând exemple din partea lor;  
• preveniţi instaurarea factorilor de blocaj ai creativităţii evitând exagerarea competiţiei şi 

ierarhizarea reuşitelor .  
Unele metode pot sta la baza unei lecții întregi, în timp ce altele pot fi combinate pentru a constitui o 

lecție coerentă care permite atingerea obiectivelor de învățare vizate. 
Foarte importantă este etapa de reactualizare și captare a atenției elevilor. Unele din cele mai folosite 

metode aplicate de mine la clasă sunt: „Alege, întoarce, verifică” și Metoda RAI. 
Un exemplu de aplicare a metodei „Alege, întoarce, verifică” ar fi: Elevii sunt aşezaţi în grupe 

omogene de câte 4 elevi. Fiecare grupă primeşte spre rezolvare o fişă, prin intermediul căreia sunt 
reactualizate cunoştinţele cu privire la criterii de divizibilitate, clasa a VI-a. 

51 Alege, întoarce, 
verifică 

 
Alege dintre 

numerele alăturate 
pe cele care sunt 
dizibibile cu 

Foloseşte un cleşte 
pentru a selecta numerele. 

Întoarce fişa pentru a 
verifica dacă răspunsul tău e 
corect. 
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1278 563   
0 792   

Metoda RAI se bazează pe dezvoltarea și stimularea la elevi a capacității de comunicare cu ajutorul 
întrebărilor și răspunsurilor din ceea ce tocmai au învățat sau poate fi o metodă interactivă de evaluare. 
Numele metodei vine de la inițialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează. Această metodă este 
foarte apreciată de elevi, mai ales că ea se desfășoară sub forma unui joc. Cel care prinde mingea trebuie 
să răspundă la o întrebare din lecția predată, adresată de elevul care a aruncat mingea. Aruncă mai departe 
mingea altui coleg, punând o nouă întrebare. Dacă cel care a prins mingea nu cunoaște răspunsul, va ieși 
din joc, iar cel care a adresat întrebarea va trebui să răspundă. Acesta are ocazia de a mai arunca mingea 
încă o dată, și de a mai adresa încă o întrebare. În cazul în care, elevul care întreabă nu știe să răspundă la 
întrebarea proprie, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Această metodă se poate 



 

 

utiliza la finalul lecției, pe parcursul ei sau la începutul activității, când se verifică lecția anterioară, înaintea 
începerii noului demers didactic cu scopul de a reactualiza și verifica cunoștințele elevilor. 

Aplic metoda RAI, ori de câte ori este nevoie de „trezirea” clasei. Câteva exemple: în cadrul orelor 
de geometrie la clasa a VI-a, la clasa a VII-a, în capitolul „Patrulatere particulare”, clasa a VIII-a, capitolul 
„Poliedre”. 

Folosirea metodei RAI la clasa a VII-a la recapitularea noţiunilor capitolului „Patrulatere particulare”. 
Vor folosi întrebări de tipul: „Ce este patrulaterul convex, paralelogramul, etc.”, „Spuneţi o proprietate a 
paralelogramului, pătratului, etc.”, „Care este formula ariei la dreptunghi?”. 

Pentru a fi mai uşor în cazul în care nu am mai folosit această metodă la clasă, putem ca noi ca 
profesori să întocmim lista de întrebări, exerciţii. Pe parcurs, elevii vor fi lăsaţi şi să compună întrebări, 
probleme, exerciţii. Eliminarea celor care nu au au răspuns corect, sau a celor care nu au dat nici un răspuns, 
conduce treptat la rămânerea în grup a celor care stăpânesc acest capitol foarte bine. Pentru că toţi stau în 
picioare, am optat ca folosind această metodă să facem recapitularea teoretică a capitolului “Patrulatere 
particulare”. La final se analizează modul de lucru, profesorul explicând noţiunile care s-au adeverit a fi 
mai puţin înţelese. 

Pentru dirijarea învățării și pentru evaluare o metodă des întâlnită la clasă este metoda bulgărelui de 
zăpadă. Aceasta este o metodă interactivă centrată pe elev, fiind, de fapt, o împletire a activităţii individuale 
şi cea pe grupe de elevi. Această metodă presupune mai întâi activitatea individuală a fiecărui elev, 
rezultatele acestei activităţi fiind discutate mai departe în grupe de elvi, pentru a ajunge la sfârşit la 
rezolvarea problemei propuse.  

De exemplu am folosesc metoda în cadrul lecției „Ridicarea la putere a unui număr natural cu 
exponent număr natural.”, la clasa a V-a. La începutul lecţiei, explic elevilor ce vom face, ce metode vom 
folosi, pentru a fi pregătiţi pentru momentul în care vom începe să folosim metoda bulgărelui de zăpadă. 
După ce recapitulăm regulile de calcul cu puteri, fiecare elev primeşte o fişă de lucru cu trei părţi. Le 
explic faptul că au 10 minute pentru a rezolva prima parte. 

A doua etapă a presupus rezolvarea părţii a II-a a în perechi, acestea fiind formate de fiecare elev cu 
colegul de bancă, timpul fiind tot 10 minute. Rezolvarea se face pe face pe foi albe. 

În a treia etapă, se unesc câte două perechi pentru a forma grupuri de patru elevi. Fiecare grup are de 
rezolvat partea a treia a fişei de lucru, rezolvarea făcându-se pe o foaie de flipchart. În interiorul grupului, 
membrii lui discută, conlucrează şi formulează rezolvările, scriindu-le pe foi, timpul de lucru fiind de 10  
minute. 

În ultima etapă, fiecare grup îşi numeşte un căpitan, care va prezenta în faţa întregii clase rezultatele 
finale, rezolvarea completă a părţii a III -a, la care s-a ajuns în interiorul grupului. După fiecare etapă este 
necesară verificarea rezultatelor şi acolo unde trebuie, se vor corecta. 
  



 

 

Fișa de lucru este: 
115 milioane de dolari este suma estimativă pentru încasările din weekendul de lansare, din America. 

Filmul „Minions” a depăşit un alt hit al producţiilor animate, Toy Story 3 (2010) şi a fost la un pas de a 
depăşi “Shrek The Third”, care a înregistrat în 2007, 121 milioane de dolari. În rândul producţiilor 
distribuite de Ro Image 2000, este al treilea, tot ca încasări, după marile succese Fast & Furious 7 și Fifty 
Shades of Grey!  

PARTEA I 
1. Să se verifice dacă rezultatul calculului următor coincide cu anul de lansare al filmului „Toy Story 

3”: 3 2 0 02 3 25 11 4⋅ + ⋅ −  . 
2. Să se determine cu ce sumă au depăşit încasările serialului „Shrek The Third” încasările serialului 

„Minions” din week-end-ul de lansare. 
3. Care număr este mai mare 

036  sau ( )036  ? 

4. Să se calculeze media aritmetică a numerelor ( )211 3 5x = − ⋅  si 3 1 05 4 234y = ⋅ ⋅ . 
PARTEA a II a 
1. Să se completeze şirul cu următorii 3 termeni: 1, 4, 9, 16, 25, ... . 
2. Ştiind că ( )2 2 21 2 3 : 7a = + +  si 

020153b a= +  , să se calculeze ba  . 
3. Să se rezolve: 

a) ( )02 514363: 53 15 41 13 57 2011 − + ⋅ − −  
  

b) ( )3 26 8 32 : 4 5 4 7 3 + ⋅ − ⋅ − ⋅    

c) ( ) ( ){ } ( )3 2 29 2 7 4 2 5 5 4 3 : 1 2 3 ... 9 ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + + + + +    

PARTEA a III a 
1. Să se rezolve ecuaţiile: 
a) 3 23 7 7 7x − = +   
b) 

21 2 3 ... 50 5 103 3 x+ + + + ⋅ +=   
c) 10 11 12 ... 25 2( 100)8 8 x+ + + + +=   
d) ( )2 2 25 10 15 20 ... 200 7 8 6x+ + + + + + = ⋅ +   

e) ( ){ }2 6 3 2 01 3 4 5 3 6 2 2 1984 1985x + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − + =    
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PROF. ÎNV. PRIMAR, SEICEAN RODICA 
IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN PRACTICA ŞCOLARĂ 

 
Evaluarea înglobează deopotrivă măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. Este una din 

principalele componente ale tehnologiei didactice şi una dintre problemele vechi ale pedagogiei, poate cea 
mai controversată, din cauza implicaţiilor, atât în plan subiectiv-moral, cât şi în plan obiectiv. Practicată 
vreme îndelungată fără prezenţa unor instrumente de verificare măsurabile, evaluarea tradiţională a cauzat 
producerea multor erori în aprecierea elevilor, cu efecte prelungite, în unele situaţii ireparabile, în plan 
moral. Aceste consecinţe au dus la noi cercetări în domeniu, cu scopul de a ameliora sistemul evaluativ. 

Din perspectivă sistemică, evaluarea face parte integrantă din sistemul de învăţământ şi prin urmare, 
ea nu mai poate fi privită ca acţiune în sine, independentă de procesul care produce şi de persoana care îl 
dirijează.  

În dinamica sa continuă, procesul de învăţământ necesită măsuri ameliorative de la o secvenţă la alta, 
potrivit principiului reacţiei efectului asupra cauzei. În cazul învăţării şcolare, datorită relaţiei dintre cei doi 
agenţi, educabil şi educator, valoarea influenţelor educaţionale trebuie comparată continuu cu valoarea 
reacţiilor(valoarea mărimilor de intrare în sistem, cu valoarea mărimilor de ieşire). Comparaţia acestor 
valori este însoţită concomitent de intrarea în posesie a informaţiilor necesare constatării şi diagnosticării, 
în baza cărora se efectuează decizia menită să amelioreze procesul prin elimibnarea elementelor deficitare. 
Integrate organic în actul evaluativ, cele trei operaţii oferă evaluării dimensiunea unui proces obiectiv, 
apreciind trecerea elevului de la starea lui actuală, la următoarea, preconizată a fi una mai bună. Acest 
parcurs ascendent este asigurat de educator, prin sistemul de întăriri(feedback-uri). 

Astfel, evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii: 
- Din punct de vedere psihologic, actul evaluativ este un stimulent motivaţional, determinând 

asimilarea conştientă a conţinuturilor, stimulând în acelaşi timp, conştiinţa elevului faţă de propria formare; 
- Din punct de vedere pedagogic, justeţea aprecierilor întăreşte şi consolidează atitudinea elevului 

faţă de cerinţele şcolare; 
- Funcţia reglatorie derivă din însuşi raportul de conexiune în care se află evaluarea cu celelalte 

subsisteme; 
- Funcţia socială constă în faptul că furnizează societăţii datele necesare despre măsura în care 

şcoala serveşte interesele şi nevoile societăţii. 
În practica şcolară se utilizează trei tipuri de evaluare: iniţială(predictivă), formativă(continuă) şi 

sumativă(cumulativă). 
Evaluarea iniţială este de mare importanţă psihologică şi pedagogică. Ea oferă posibilitatea de a 

constata nivelul de pregătire a unei clase de elevi, la începutul unui ciclu de şcolaritate, îîn cazul nostru, 
nivelul de dezvoltare şi formare a copiilor la începutul clasei pregătitoare. Datele obţinute îi vor dervi 
învăţătorului ca punct de reper în elaborarea proiectului său educaţional. Orice generaţie nouă de copii 
reprezintă un tablou foarte diferenţiat de debutanţi, ca nivel de maturitate şi comportamente specifice, în 
funcţie de caracteristicile mediului anteşcolar. 

Evaluarea iniţială prezintă aceeaşi importanţă şi în cazul trecerii elevilor în ciclul gimnazial, ca şi la 
începutul unui an şcolar sau semestru. 

Orice tip de achiziţie şcolară este condiţionată de fondul de cunoştinţe şi deprinderi anterior 
dobândite. Testele care se administrează la început de an şcolar au o valoare predictivă foarte mare, 
înlesnind stabilirea strategiei didactice, dozarea conţinuturilor, în funcţie de resursele demonstrate de elevi, 
în etapa iniţială. Învăţătorul va putea acţiona în cunoştinţă de cauză, sprijinind fiecare copil, potrivit 
particularităţilor sale biopsihice, în procesul de adaptare şi integrare şcolară. Ea are scopul de a stabili 
nivelul de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea 
iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii, gradul de stăpânire şi aprofundare a 
acestora, nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor, care reprezintă premise fundamentale pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reuşita viitoarei activităţi didactice. 
Datele obţinute prin evaluarea iniţială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva 
adecvării acestuia la posibilităţile reale ale elevilor. 



 

 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplineşte funcţia 
de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii noului 
program), precum şi o funcţie predictivă, oferind informaţii cu privire la condiţiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învăţare ale noului program. 

Rezultă că datele oferite de evaluarea iniţială conturează trei direcţii principale pe care trebuie să se 
acţioneze în planificarea activităţii pentru etapa următoare: 

· proiectarea activităţii viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilităţile de care dispun elevii 
pentru realizarea sarcinilor noului program; 

· conceperea modului de organizare şi desfăşurare a programului de instruire; 
· aprecierea necesităţii de a iniţia un program de recuperare pentru întreaga clasă, când se constată 

rămâneri în urmă la învăţătură care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a activităţii; 
· adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiţi elevi. 
Evaluarea iniţială se poate realiza atât la începutul unui ciclu de învăţământ sau an şcolar, cât şi în 

condiţiile în care educatorul preia spre instruire şi educare un colectiv de elevi al cărui potenţial nu-l 
cunoaşte. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel, și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
elevilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare 
inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul 
căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii, reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA ÎN ETAPA PREŞCOLARITĂŢII 
 

PROF. BĂBUŢ T. MIRELA, PROF. SEICIAN MARIA 
GRĂDINIŢA CU P.P. „SCUFIŢA ROŞIE”, ALBA IULIA 

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

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

George Bernard Shaw spunea că este de preferat să vedem copilul în căutarea cunoaşterii şi nu 
cunoaşterea în urmărirea copilului, de aici reiese că idealul educaţiei este acela de a aprinde setea de 
conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii ce corvodesc 
mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i ignoranţă. Aşadar, un 
bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl înnobilează pe acesta 
cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în conformitate cu potenţialul 
său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele două făcând diferenţa oricând 
între mediocritate şi excelentă.  

Prin intermediul evaluării, educatoarea cunoaşte în fiecare etapă a desfăşurării procesului instructiv-
educativ, nivelul atins de copii, identifică punctele forte şi lacunele din cunoştinţele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Prin aceasta, educatoarea stabileşte măsurile 
necesare pentru completarea şi aprofundarea cunoştinţelor, corectarea deprinderilor greşite, perfecţionarea 
priceperilor şi deprinderilor. Tot prin evaluare, educatoarea inventariază achiziţiile copiilor şi apreciază 
progresul înregistrat de copil de la o etapă la alta a devenirii sale. 

Evaluarea rezultatelor obţinute de copii are efecte pozitive asupra activităţii lor, îndeplineşte un rol 
de supraveghere a activităţii preşcolare. Verificările asupra acumulărilor calitative şi cantitative ale copiilor 
în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea şi consolidarea cunoştinţelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate şi integrate în structuri. 

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

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

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

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

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

Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de 
înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar prefigurează 
printre tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului 
de evaluare.  
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘEITAN AURA ZLATIȚA 
LICEUL TEOETIC WILLIAM SHAKESPEARE 

 
Evaluarea în procesul educațional este extrem de importantă. Ea reprezintă cea de-a treia componentă 

a procesului de învățământ, alături de predare și învățare. Importanța, mai mult decât atât, necesitatea 
evaluării rezultă ca urmare a faptului că ea asigură funcția de autoreglare și control sau de feedback în urma 
primelor două etape ale procesului de învățământ: predarea și a învățarea. Dacă evaluarea nu ar avea loc, 
atunci predarea și învățarea nu ar avea rost; de fapt, un rost au, dar nu au o finalitate. Ei bine, finalitatea 
aparține evaluării. Fiecare dintre cele trei componenete ale procesului de învățământ sunt importante, 
deoarece predarea-învățarea-evaluare constituie esența educației din România. 

Evaluarea a cunoscut o serie de multe definiții printre care cea a lui Constatin \Cucoș mi se pare 
demnă de amintit. În opinia lui, evaluarea este o ocazie de validare a justții secvențelor educative, dar în 
același timp și un mijloc de delimitare, fixare, intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor 
educaționale.sunt întru totul de acord cu definiția specialiștilor. 

Din punct de vedere al unui dascăl care predă la învățământul primar, evaluarea școlară reprezintă un 
proces continuu, sistematic, complex în care sunt măsurate, cuantificate rezultatele muncii elevilor. 
Profesorul interpretează informațiile referitoare la gradul de atingere a competențelor prevăzute în 
programa școlară, precum și a obiectivelor educaționale propuse. 

Evaluarea școlară a conoscut o serie de clasificări, în funcție de obiectivele vizate. În lucrarea de față 
voi prezenta tipurile de evaluare din perspectiva momentului integrării lor în procesul instructiv-educativ. 
Se disting astfel trei categorii de evaluare: inițială sau predictivă, formativă, sau continuă și sumativă, 
cumulativă sau finală.  

Fiecare dintre ele este importantă, deoarece se completează reciproc: una vine în completarea 
celeilate, astfel încât întreg procesul de evaluare să își îndeplinească funcțiile. 

Evaluarea inițială sau predictivă se efectuează de regulă la începutul fiecărui semestru, an școlar sau 
ciclu de învățământ. Ea are rolul de informa profesorul cu privire la nivelul de noțiuni, abilități, deprinderi, 
competențe, capacități pe care le dețin elevii. De asemenea, furnizează dascălului informații depre nivelul 
de pregătire al copiilor. Un profesor are nevoie de aceste informații, pentru a ști de unde să pornească, ce 
să remedieze, practic nivelul de la care trebuie să pornească în proicetarea materie, precum și a a stabilirii 
obiectivelor educaționale. 

 Proiectarea imediată și pe unități de învățare este realizată de profsor în funcție de gradul în care 
elevii stăpânesc cunoștințele. După cum menționam și anterior, un cadru didactic își stabilește obiective 
educaționale pe termen scurt sau pe termen lung, spre parcurgerea capitolului următor în condiții optime 
pentru derularea procesului de predare, respectiv învățare. 

Predarea, învățarea și evaluarea nu sunt de sine stătătoare, ci ele se întrepătrund, dar mai mult decât 
atât, se completează. Predarea se face de către dascăl în anumite condiții și cu ajutorul unor strategii 
didactice adecvate, învațarea depinde în mare măsură de modalitatea de predare, iar evaluarea este rezultatul 
celor două subprocese participante ale procesului înstructiv-educativ. 

Dacă ne referim la început, evaluarea inițială este extrem de importantă și nu trebuie să fie omisă de 
nici un cadru didactic. După aplicarea ei, dascălul nu doar că regândește și reproiectează și își restabilește 
noi obiective, proiectări, strategii didactice, ci trebuie să găsească modalități de a stimula elevii spre a abține 
rezulate mai bune; trebuie să cerceteze centrul lor de interese pentru a face materia pe care o are de predat 
mai ușoaraă sau mai interesanta astfel încât să le stârnească interesul pe mai departe. 

Sigur că nu ne putem opri doar la nivelul evaluării inițiale. Procesul de învățământ este complet dacă 
se continuă cu evaluarea continuă, pentru a sesiza permanent nivelul noțiunilor dobândite de elevi, dar și 
cu evaluarea finală, deoarece aceasta are rolul de a cuprinde toate cunoștințele învățate până la un moment 
dat de elevi. Mai mult decât atât, le dezvoltă capacitatea de sinteză a acestora, deoarece trebuie să 
concentreze anumite noțiuni prin intermediul unui teste de evaluare.  

Toate cele trei forme ale evaluării conduc spre progres și performanță școlară în cazul elevilor 
supradotați sau spre remediere, ameliorare, îndreptare în cazul elevilor cu anumite lacune. 
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SCAUNUL AUTORULUI - METODĂ DE EVALUARE ÎN ALTERNATIVA 
STEP BY STEP 

 
AUTOR: SELEGEAN ALINA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 
La ora actuală, alternativa Step by Step este prezentă în aproape 30 de țări din întreaga lume. În 

România, sute de mii de copii au beneficiat deja de acest tip de educație centrat pe nevoile elevilor. 
Clasa tradițională cu bănci fixe, rigide, orarul fix, notele, manualele și temele pentru acasă au fost 

înlocuite cu un spațiu amenajat în funcție de necesitățile de formare ale elevilor, precum și cu metode de 
predare și evaluare stimulative. 

 În alternativa educațională Step By Step, una din modalitățile de evaluare este Scaunul autorului. 
Este un scaun deosebit pe care copiii se pun atunci când, adunați în semicerc, prezintă rezultatul muncii, 
când prezintă ceva la noutăți, când prezintă lecția învățată.  

Scaunul autorului poate fi definit ca o modalitate de evaluare în clasă, care oferă posibilitatea elevilor 
de a-și împărtăși activ munca lor cu colegii are au rolul de auditoriu.  

Aceasta strategie dă elevului posibilitatea de a-și aprecia munca personală și de a primi feedback-uri 
pozitive din partea colegilor care îl ascultă. La „scaunul autorului” elevii primesc doar aprecieri pozitive și 
sfaturi, fără a fi criticați sau catalogați în vreun fel. Acest lucru îmbunătățește și ridică moralul elevului, 
acesta lucrând cu mai mult entuziasm și fără teama că ar putea fi notat pentru o eventuală greșeală. 

Scaunul autorului are ca scop: 
- Motivarea și sporirea dorinței elevilor de a rezolva cât mai bine sarcinile de lucru pentru a primi 

aprecierea celor care îl vor asculta; 
- Dezvoltarea încrederii că munca lor este demnă de a fi împărtășită și apreciată; 
- Dezvoltarea abilității de ascultare activă; elevii învață să devină un auditor eficient și ascultător; 
- Exercitarea abilităților de gândire critică; pe măsură ce analizează, critică și reflectează asupra 

muncii lor, precum și a celorlalți colegii; 
- Îmbunătățirea muncii ca rezultat al feedback-ul primit ; 
- Dezvoltarea abilităților necesare secolului XXI, cum ar fi autoevaluarea, învățarea prin colaborare, 

analiza, etc. 
- Verbalizarea regulilor de scriere (punctuație, gramatică, ortografie) fiind îmbunătățită datorită 

faptului că elevii își prezintă cu voce tare munca, aceasta putând fi corectată sau autocorectată imediat. 
În cadrul momentului de evaluare la „scaunul autorului”, profesorul este un facilitator, ghidează și 

coordonează procesul de evaluare prin solicitări de feedback din partea celorlalți participanți. Aceștia din 
urmă vor fi respectuoși în timp ce își împărtășesc opiniile. Profesorul poate direcționa și coordona evaluarea 
spre anumite teme și poate interveni pentru clarifica anumite nelămuriri.  

 Beneficiile pe care le are acestă metodă sunt : 
- Contribuie la crearea sentimentului de apartenență în sala de clasă; 
- Crește conștientizarea și aprecierea pentru colegi; 
- Sporește simțul răspunderii pentru munca ce urmează să fie prezentată în fața clasei; 
- Oferă corență și încredere în exprimarea orală; 
- Încurajează gândirea critică; 
- Acționează ca un stimulent asupra gândirii oferind elevului posibilitatea de a se autodepăși pentru 

a fi mândru de munca sa. 
Evaluarea arată cunoștințele pe care elevul a reușit să le achiziționeze într-un anumit interval de timp. 

Tinând cont de faptul că nu toți suntem egali și că fiecare are un punct de vedere diferit asupra unui aspect 
discutat, scaunul autorului dă posibilitatea la o evaluare diferențiată și centrată pe capacitățile și ritmul 
fiecăruia de a înțelege, reproduce și aplica cunoștințele achiziționate.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROFESOR ÎNV.PRIMAR ȘERBAN CĂTĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ,,POET OVIDIU” LOC OVIDIU,  

JUD CONSTANȚA 
 
 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

 Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie 
formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi de aceea 
evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai 
diverse. Indivizii devin mai conștienți și mai motivați dacă își cunosc rezultatele și criteriile de evaluare. 
Evaluarea este eficientă dacă este urmată de dezvoltare. 

 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. 

 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

 Cadrul didactic trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Se poate opta pentru metode tradiţionale şi/sau metode complementare de evaluare în funcție 
de:scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile 
populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea 
diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau 
alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

 Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în:  
-parcurgerea unor etape definite 
-înregistrarea exactă şi conservarea datelor 
-utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente rubricate etc.) 
-asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 
 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 

vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Este foarte important deasemenea să alegem cu 
mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru 
învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care 
să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

Concluziile evaluării sunt premisa pentru progresele ulterioare. A învăţa nu doar pentru notă ci, în 
primul rând, din dorinţa de ,,a şti”, ,,a cunoaşte”, este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea 
şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi 
corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor 
şi atenuării stresului.  



 

 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele:  

 tratarea diferențiată a elevilor;  
 selecția riguroasă a conținutului învățarii;  
 utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
  îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe) 
 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 

semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care 
reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise 
“cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. Cadrul 
didactic trebuie să se asigure de ceea ce știe elevul deoarece cunostințele pe care le are la plecare 
influențează cel mai mult învățarea. 

 Dacă atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc 
acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt, 

procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția. 
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FORME ŞI METODE DE EVALUARE ŞI APRECIERE A REZULTATELOR 
COPIILOR 

 
EDUCATOARE: ŞERBAN ILEANA 

 
La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoaşterea fiecărui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt: 
- observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, consemnarea 

în protocoale individuale sau fişe psiho-pedagogice; 
- dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului 

decunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor. 
În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de cunoştinţe şi 

deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii, test. 

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho- pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje 
ş..a. 

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor pentru 
a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele psihopedagogice de acces în şcoala primară. Pentru 
acest scop se planifică o perioadă de circa două săptămâni de evaluare finală. 

Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi comune are forme şi metode specifice. 
Se vehiculează o serie de caiete de muncă independentă şi fişe de evaluare consacrate în practică, ce 

pot fi însă îmbogăţite şi diversificate. Cele mai multe s-au elaborat în sfera activităţilor matematice sau 
pentru exerciţiile grafice. 

În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din poveşti, ordonarea 
lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. 

La activităţile de educaţie plastică şi activităţile practice evaluarea se realizează chiar prin analiza 
creaţiilor; la educaţie muzicală sau la artă dramatică se pot organiza serbări sau spectacole pentru părinţi, 
iar la activităţile de educaţie pentru societate se propun acţiuni de curăţenie, ordine, autogospodărire, 
îngrijirea spaţiilor verzi sau împodobirea sălii (în care pot fi evaluate contribuţiile fiecărui copil). De 
asemenea, la educaţie fizică se aplică probe de motricitate, forţă, rezistenţă, îndemânare specifice vârstei. 

Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor şi extinderilor se evaluează împreună cu 
cea a activităţilor comune, deoarece este dificil să determinăm cât din performanţele copiilor se 
datorează fiecărei forme de activitate. Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi 
îmbunătăţească rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. 

Astfel, prin toate aceste forme de evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin 
treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri 
trebuie compensate. De asemenea părinţii preşcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri 
periodice, prin scrisorii tematice, prin intermediul copiilor care vor duce acasă desene, fişe, felicitări, 
tablouri confecţionate de ei, sporind astfel preocuparea acestora pentru muca educativă şi conţinutul 
informaţional vehiculat de educatori şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. 

Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncţii în şcoală, de a urmări ce se întâmplă cu el şi după terminarea grădiniţei, furnizând 
învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând paşii unei 
evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în formarea personalităţii .  



 

 

 
Bibliografie: 
Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-alpicativ, Târgu Mureş 
Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca 
Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: ȘETRAN DAIANA-ANDREEA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CONSTANTIN BRÂNCUȘI", 
TG-JIU 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
 
 IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea fișelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
• Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
• Formularea itemilor; 
• Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
• Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
• Stabilirea unei scări de apreciere; 
• Centralizarea rezultatelor în grafic. 
 Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care 

începe procesul de învățare. 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII 

INIȚIALE 
 Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: evaluarea iniţială 
(predictivă), evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). 

 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea inițială este realizată pentru: determinarea cunoștințelor 
și capacităților care reprezintă premise ale asimilării noilor conținuturi și formarea altor competențe; pentru 
detectarea potențialului de instruire (instruibilitatea), potențialului de dezvoltare (dezvoltabilitatea) și a 
potențialului de educare (educabilitatea), adică a zonei dezvoltării proxime a elevului; pentru stabilirea unui 
punct 'de plecare' ce ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 

 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care preșcolarilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi 
nivelul de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele 
se mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-preșcolar, care presupune o discuție liberă. Ea se poate realiza 
printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc. Folosesc această metodă pentru a recapitula 
cunoştinţele anterioare. La activitatea mea, evaluarea orală are loc printr-o serie de întrebări legate de tema 



 

 

activităţii sau diferite exerciţii de vorbire precum citirea unor imagini. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema activităţii să folosesc ipostaze din viaţa reală a preșcolarilor, folosind un limbaj adecvat și pe înţelesul 
lor. 

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: fișe de evaluare, auxiliare, cărţi de colorat etc. 
Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de preșcolari simultan. Este o metodă mai obiectivă 
decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de 
mine este fișa de evaluare, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât 
şi subiectivi. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor, cât şi preșcolarilor, o mare 
diversitate de modalităţi. Tehnologia stimulează interesul preșcolarilor și astfel se folosește un mod 
interactiv de testare a cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. 
Totodată, e necesară folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune.  

 Metodele complementare de evaluare sunt: observarea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia 
autoevaluarea, fişa de evaluare. 

 De cele mai multe ori specialiştii din învățământ folosesc strategiile mixte, îmbinând armonios 
elementele de dirijare independentă, cu accent pe predare - învățare semidirijată. Strategiile didactice sunt 
realizate cu ajutorul metodelor de predare și învățare, informative și activ-participative, de studiu 
individual, de verificare și evaluare. 

 Pe lângă metodele și tehnicile de evaluare, amintim și alte strategii didactice, precum mijloacele 
tehnice, care își datorează separarea de toate celelalte sprijinirii pe mijloacele tehnice, mijloace audio, 
mijloace video, mijloace audio-vizuale. 

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

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF.ÎMV.PREȘC. SICOIE ADRIANA 
 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 

grădiniţei.Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de 
înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar prefigurează 
printre tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului 
de evaluare. În activitatea din grădiniţă , actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp 
, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare 
a schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.  

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 
reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca 
ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca 
o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra 
rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării 
premiselor favorabile unei noi învățări. În ceea ce privește importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza 
”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Astfel, oferă educatoarei și preșcolarului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de aformula cerințele următoare. 
Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor 
programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se 
țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, 
utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care 
asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă 
(frontală, individuală și pe grupe). 

Strategii de evaluare în grădiniță 
Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: Evaluarea formativă 

(continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. Rezultatele se raportează, după 
fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a confirma eficienţa învăţării. 
Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport cu 
anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţarre sau care se 
formulează abia în momentul evaluării. Cosntatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora. În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în 
instituţie şi evaluare finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho-pedagogică 
finală (profil de personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a se 
recomanda înscrierea la şcoală. 

Metode de culegere a datelor în vederea evaluării  
În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare vor fi: 

observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta. 
Dintre acestea, un loc aparte îl ocupă observaţia şi conversaţia. Metoda observaţiei facilitează educatoarei 
obţinerea unei părţi însemnate de date despre preşcolar prin observarea comportamentului în condiţii 
obişnuite (uneori şi provocate, în condiţii anume create pentru a se edifica asupra unor aspecte ambigue). 
Conversaţia curentă cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la conversaţia 
dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi prelucrate şi 
sistematizate. Alte metode de culegere a datelor în vederea evaluării sunt: ancheta şi chestionarea adulţilor, 
testele etalonate, probele docimologice, fişele de muncă independentă. Acestea împreună cu cele 
menţionate mai sus, fac posibilă evaluarea, eficientizând procesul educativ. 



 

 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. INV. PRESC. SIDOR SILVIA 
GRAD. NR. 2, ANIES 

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic.Ea este dificila si permite doar prognoze pe termen scurt, 
dar este importanta si necesara pentru educator si copii, pentru cunoasterea nivelului atins in dezvoltarea 
personalitatii. 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare.  

 Invatamantul prescolar are caracter oral, nu exista teme pentru acasa, iar evaluarea se face oral sau 
prin fise de evaluare. Prescolarii trebuie evaluati unul cate unul, educatorul trebuie sa retina ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca in lucrarile scrise.  

 Scopul evaluarii imitiale este cu atat mai bine atins , cu cat reusim sa-i determinam pe copii sa fie 
receptivi si sa inteleaga importanta evaluarii initiale, pentru ca ei sa trateze cu serozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, sa le fie trezita motivatia cunoasterii si dorinta solutionarii corecte a problemelor 
enuntate. 

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

 In conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
 -Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
 -Formularea itemilor; 
 -Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
 -Fixarea punctajului pentru fiecare item  
 -Stabilirea unei scări de apreciere; 
 -Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Este nevoie , de asemenea, sa se tina cont de urmatoarele: tratarea diferentiata a copiilor, selectia 

riguroasa a continutului invatarii, utilizarea unor metode si procedee didactice care sa antreneze cat mai 
mult capacitatile intelectuale , care asigura invatarea active si formative , imbinarea eficienta si alternarea 
formelor de activitate(frontala,individuala , pe grupe). 

 Evaluarea , in general, are rolul; de a regla permanent si a forma in spiritul unor decizii realiste , atat 
cu privire la curriculum cat si la resursele umane implicate. O evaluare initiala urmata de o evaluare 
continua constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei cu ajutorul caruia se perfectioneaza 
activitatea pusa in beneficiul copililui. 

 ,,Evaluarea merita un loc important in invatamant, din care face parte integrate.Ea are intotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, in extensie si in calitate , al invatarii.” (D. Ausubel) 

 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. SIMA LUMINIŢA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZU - COJASCA 

 
„Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel)  
Evaluarea în grădiniţă este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile 

despre competenţele (cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile şi atitudinile) pe care le deţin preşcolarii, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şi adoptarea măsurilor ameliorative. 

Evaluarea iniţială angajează operaţii de măsurare-apreciere-decizie la începutul unei perioade de 
instruire – an şcolar, cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al preşcolarilor. Această evaluare devine 
necesară în vederea proiectării şi asimilării conţinutului instruirii în etapele următoare, cât şi pentru 
stabilirea modalităţilor adecvate de acţiune corectivă şi ameliorativă (pentru întreaga grupă sau pentru 
anumiţi preşcolari). 

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educatoare și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care 
este departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate.  

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatoarea trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde și la 
activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza 
învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generație în 
vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, spontaneitatea, independența, 
spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să 
evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei 
personale. Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. Evaluarea inițială oferă 
preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie 
completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe 
preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși 
și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei 
noi învățări. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a 
procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Referitor la importanța evaluării 
inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul 
le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și 
preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a formula 
cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor 
și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, 
e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului 
învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 



 

 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de 
activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, 
am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii 
în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția 
va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării 
preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers 
împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă 
de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de 
prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv 
nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. Evaluarea în general, 
deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire 
la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut 
faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și 
controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și 
decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă 
constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă 
în beneficiul preșcolarului.  
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METODE DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, SIME GABRIELA-ADRIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti copilul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este 

necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul 
elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

Profesorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile grupei de copii. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui copil, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. În efortul de 
determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la dispoziţie un 
arsenal de metode şi instrumente de evaluare. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă copiilor posibilitatea de 
a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit".  Instrumentul de evaluare reprezintă un 
element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este 
cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". 

Metode de evaluare: metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, evaluarea asistată de calculator 
sau pot fi și alte metode. 

 Metoda de evaluare orală 
Este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe grupe de copii. Principalul 

avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-copil, în cadrul căruia profesorul îşi 
poate da seama nu doar „ce ştie” acesta, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă, cum face faţă unor situaţii 
problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instruirii.   

 Metoda de evaluare practică 
 Le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat copiii anumite deprinderi 

practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”). Şi această metodă se realizează printr-o mare varietate 
de forme, în funcţie de specificul obiectului de studiu de la probele susţinute de copii la educaţie fizică, 
unde există baremuri precise, la lucrările din laboratoare şi ateliere unde copiii pot face dovada capacităţii 
de a utiliza cunoştinţe asimilate prin diverse tehnici de lucru: montări şi demontări, executări de piese sau 
lucrări, efectuarea unor experienţe. 

 Alte metode de evaluare 
OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a copilului sub diverse aspecte) poate fi 

folosită şi ca metodă de evaluare, cu condiţia să respecte aceleaşi cerinţe psihopedagogice, ca şi în cazul 
unei cercetări (investigaţii) pe o temă dată: să aibă obiective clare și să se efectueze sistemtic, pe o perioada 
mai îndelungată. 

FIŞA DE PROGRES este un document specific nivelului preșcolar unde se notează progresul copiilor 
de-a lungul mai multor ani, în care sunt formulați diverși itemi ce urmează a fi observați de către profesor 
pe durata unei zile și consemnați cu data corespunzătoare. 

Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 



 

 

autoevaluare la copii, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 



 

 

EVALUAREA ÎNTRE MODERN ȘI TRADIȚIONAL 
 

FLORINA-HERMINA SIMEDRE 
 
Motto: 
 "Scopul educatiei este transferul de flacara". Vasile Ghica 
 
Evaluarea poate fi cel mai bine definită ca și colectare sistematică, analiză si interpretare a 

informațiilor despre orice aspect al unui curs, al unui program, ca parte a unui proces recunoscut al eficienței 
sale si al rezultatelor. În consecință, există șase factori cheie: colectarea sistemică, analiza sa, interpretarea, 
judecarea eficienței, aspectul cursului și rezultatele acestuia. Astfel, în procesul de evaluare, aspectele 
cursului și rezultatele cursului capătă un loc proeminent. Rezultatele reprezintă obiectivele de învâțare ale 
unui curs.Pentru psihologi, aceste rezultate sunt reprezentate de modificarea preconizată a 
comportamentului cursanților ca urmare a absolvirii cursului. De exemplu, învățarea și predarea limbii 
engleza pot avea ca scop dezvoltarea celor patru abilități de bază: ascultarea, vorbirea, citirea și scrierea. 
Se preconizează că la sfârșitul școlii, elevii vor atinge stăpânirea acestor patru abilitâți. 

Probabil găsirea unor noi metode, tehnici de evaluare cu adevărat originale este mai dificilă, deşi este 
de dorit. Cele actuale, cu tot izul de modernitate nu sunt decât transformări ale metodelor tradiţionale, dar 
folosirea lor este mai pertinenta şi mai precisă. În plus este de dorit să se înţeleagă faptul că evaluarea face 
parte dintr-un tot şi nu ar putea fi tratată izolat. A proiecta demersul pedagogic, a-l realiza şi a-i evalua 
efectul constituie faze nedisociabile ale unui sistem ca elementele unui puzzle: pentru a înţelege sensul 
trebuie să ordonezi părţile (Michel Barlow, L evaluation scolaire, Decoder son language, Chronique sociale, 
Lyon, 1992) Dintre metodele tradiționale de evaluare, cele mai întâlnite sunt probele orale, probele scrise, 
probele practice cărora li se adaugă și metodele de evaluare alternative.. 

Probele orale sunt caracterizate prin flexibilitate și posibilitatea de a corecta pe loc posibilele greșeli. 
În schimb, dat fiind numărul mare de elevi la clasă, acestea presupun un consum mare de timp, stress, 
imposibilitatea menținerii acelorași criterii de evaluare de la un elev la altul, precum și faptul că rezultatele 
pot fi influențate de starea afectivă a examinatorului. În cazul limbilor străine, sunt însa preferate atunci 
cand trebuie evaluate abilitățile de comunicare verbal, caz în care nota va reflecta competențele 
caracteristice comunicării verbale, cum ar fi fluența, folosirea structurilor de limbă, personalizarea 
discursului.  

Tehnicile de evaluare în clasă sunt metode de evaluare formativă relativ rapide și ușoare care ne ajută 
să verificăm înțelegerea elevilor în timp real. Aceste evaluări formative oferă informații care pot fi utilizate 
pentru a modifica / îmbunătăți conținutul cursului, pentru a ajusta metodele de predare și, în final, pentru a 
îmbunătăți învățarea elevilor. Evaluările formative sunt cele mai eficiente atunci când sunt efectuate 
frecvent, iar informațiile sunt utilizate pentru a efectua ajustări imediate în operațiunile cotidiene ale 
cursului. Când sunt utilizate frecvent, acestea pot avea următoarele efecte pentru profesor: oferă feedback 
zilnic care poate fi aplicat imediat, furnizează informații utile despre ceea ce au învățat elevii, fără timpul 
necesar pentru pregătirea testelor, citirea lucrărilor etc., ne permit să abordăm în timp util concepțiile greșite 
sau lipsa de înțelegere, ajută la încurajarea relațiilor de muncă bune cu studenții și îi încurajează să înțeleagă 
că predarea și învățarea sunt procese permanente care necesită o participare deplină. 

Pentru studenți, contribuie la dezvoltarea abilităților de autoevaluare și management al învățării,reduc 
sentimentele de izolare, în special în clasele mari, duc la creșterea înțelegerii și capacității de a gândi critic 
despre conținutul cursului, favorizează o atitudine care apreciază înțelegerea și păstrarea pe termen lung. 

Probele scrise cuprind mai multe tipuri de lucrări: lucrări de control curent (lucrări scrise cuprinzând 
cateva întrebări din lecție), lucrări la sfârșitul unui capitol, lucrări semestriale, examene. Principalele 
avantaje ale probelor scrise sunt economia de timp și obiectivitatea sporită. De asemenea, acest tip de 
evaluare favorizează compararea rezultatelor și oferă posibilitatea elevilor de a-și redacta răspunsul. Ca 
puncte slabe ar trebui menționate costurile relativ mari și timpul lung de corectare a greșelilor. În cazul 
limbilor străine, prin probele scrise pot fi evaluate abilitatile de înțelegere a unui text scris, redactare a unui 
text scris. 

Probele practice realizează verificarea modului în care elevii realizează diferite lucrări specific unor 
obiecte de învățămînt..Ele dezvoltă atât competențe generale cum ar fi: analiza, sinteza, evaluarea, cât și 



 

 

competențe specific aplicative, realizând legătura dintre teorie și practică. Probele practice presupun însa 
un consum mare de timp, dar și costuri ridicate. 

În cazul limbilor străine, o mare importanță o are si aplicarea metodelor de evaluare alternative, dintre 
care sunt de menționat proiectul si portofoliul. 

Proiectul poate fi individual sau în echipă și presupune ca etape: enunţarea sarcinii de lucru, 
repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului, colectarea datelor/ a materialelor, prelucrarea şi 
organizarea datelor/ a materialelor, realizarea produsului, prezentarea. Tema, formatul şi structura 
proiectului pot fi negociate cu elevii în măsura în care propunerile lor sunt în concordanţă cu obiectivul de 
evaluare stabilit de profesor. Chiar dacă formal profesorul anunţă că va fi doar evaluatorul produsului, el 
rămâne şi coordonatorul din umbră, indiferent de vârsta elevilor săi, ajutându-i atunci când este nevoie . De 
asemenea, în evaluare este bine să fie antrenaţi şi elevii pentru ca aceştia să înveţe să ofere şi să primească 
feedback pentru o activitate. 

În ceea ce privește portofoliul sau dosarul de învățare cuprinde lucrări scrise, compuneri, fișe de lucru, 
proiecte și reprezintă o carte de vizită a elevilor,o înregistrare a progresului lor, a felului cum îsi dezvolta 
deprinderile și capacitățile. 

Toate aceste metode sunt eficiente, putând fi folosite pentru atingerea diverselor obiective propuse 
de profesor, însă acestuia îî revine sarcina de a diversifica evaluarea, astfel încât elevii sa devină mai 
motivați, mai curioși și în consecință rezultatele vor fi mai bune. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. SIMINA SIMONA 
LICEUL DE ARTE ”SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA, JUD. HUNEDOARA 

 
N. Vințanu definește evaluarea ”ca fiind parte integrală și esențială a programului, educațional 

deoarece este o antrepriza științifică aptă să ne ducă la determinarea gradului în care obiectivele dinainte 
fixate în program au fost atinse sau nu, dacă decizile luate se justifică sau nu” 

În contextul procesului instructiv-educativ, acțiunea evaluativă îndeplinește numeroase funcții: 
- funcția constatativă; 
- funcția diagnostică; 
- funcția prognostică; 
- funcția educativă; 
- funcția motivațională;  
- funcția de control; 
- funcția apreciativă, etc 
Cele trei momente în care se realizează evaluarea la nivelul procesului de învăţământ sunt: la început, 

pe parcursul procesului de învăţământ şi la sfârşitul lui.  
În funcţie de acestea, se definesc şi următoarele trei tipuri de evaluare: evaluarea iniţială, evaluarea 

continuă şi evaluarea finală (cumulativă, sumativă sau de bilanț). 
a) iniţială (predictivă sau diagnostică) - se realizează atunci când un profesor preia pentru prima dată 

un colectiv de elevi, înaintea începerii predării unei noi discipline sau chiar a unui capitol nou cu scopul de 
a stabili nivelul de pregătire al elevilor, permițând anticiparea probabilistică a rezultatelor, plecându-se de 
la informațiile referitoare la starea inițială a clasei putând astfel, să-și elaboreze strategia didactică 

b) continuă (formativă sau intermediară) - se realizează pe tot parcursul procesului de instruire.  
c) finală (cumulativă, sumativă sau de bilanț) - se realizează la finalul unei etape de instruire 

(semestru, an, ciclu de învăţământ) sau la finalul studierii unui capitol. Și se raportează mai ales la 
competențele generale și specifice, dar și la starea existentă la începutul instruirii. 

Scopul urmărit în evaluarea iniţială: 
- o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
-  “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
Principiul temporalității evaluări iniţiale se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu 

de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
Obiectul evaluării iniţiale: este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise 

pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi 
atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Funcții îndeplinite în evaluarea iniţială: funcţie diagnostică (cu scopul de a cunoaște stadiul inițial de 
la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire), și funcţie prognostică (proiectarea eficienta, realistă, 
a conținuturilor noii materii). 

Metode de evaluare: metoda de verificare, metoda practică (folosite des și la disciplina educație fizică 
și sport: probele din Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare, probe stabilite de fiecare profesor, probe care 
vizează cunoştinţe de specialitate, măsurarea indicilor de dezvoltare fizică generală, probe cu efectuarea 
deprinderilor motrice în condiţii de concurs regulamentar desfăşurate, îndeplinirea unor sarcini de natură 
organizatorică şi metodică, observarea curentă a activităţii elevilor - efort, comportament), metoda orală, 
metoda scrisă, evaluarea asistată de calculator, etc. 

Pentru ca activitatea de evaluare să fie eficientă şi să îşi îndeplinească adevărata sa menire, trebuie să 
respecte anumite exigențe psihopedagogice câteva dintre acestea fiind:  

- acordarea obiectivă a notelor sau a calificativelor, în așa fel încât ele să reflecte nivelul real de 
pregătire a elevilor, volumul și calitatea cunoștințelor însușite de ei dar și capacitatea lor de a opera cu 
aceste cunoștințe 



 

 

- orientarea evaluării în primul rând spre diagnoza învățării și a pregătirii elevilor, spre cunoașterea a 
ceea ce ei știu și pot să facă, spre cunoașterea progreselor și dificultăților lor de învățare, în așa fel încât 
evaluarea să contribuie la orientarea și reglarea predării, precum și la sprijinirea învățării; 

- verificarea mai frecventă a elevilor cu lacune în pregătire sau cu dificultăți de învățare, verificare 
însoțită de explicarea motivului acestei măsuri; 

- raportarea prestaților elevilor la finalitățile generale ale procesului de învățământ, la competențele 
generale vizate prin disciplina predată și la competențele specifice avute în vedere în cadrul fiecărei lecții, 
indicându-se distanța la care se află elevul/elevii față de aceste standarde, ceea ce ar spori obiectivitatea 
actului evaluativ; 

- verificarea și notarea ritmică și sistematică, în scopul asigurării unui feed-back continuu, al sporirii 
eficienței și obiectivității evaluării și al asigurării unei învățări ritmice și sistematice din partea elevilor; 

- centrarea evaluării nu numai pe ”produsele” activității elevului, ci și pe procesul de realizare a 
acestora, pe modul în care se desfășoară activitatea propriu-zisă; 

- concentrarea învățării și a evaluării pe conținuturile esențiale și reprezentative; 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultate cât mai bune, următoarele aspecte sunt foarte 

importante: elevii trebuie tratați diferențiat, datorită caracterului eterogen al claselor; conținutul învăţării 
trebuie stabilit cu atenție și rigurozitate; formele de activitate la clasă trebuie alternate și îmbinate eficient, 
etc. 

Profesorul trebuie să se implice, să aibă respect față de elev, să fie receptiv la nevoile lor, competent, 
să conceapă sarcini mai stimulative, să aibă pasiune pentru predare și învățare, să ajute elevii să înțeleagă 
materia predată să dovedească empatie, încredere și căldură sufletească. El trebuie să știe cum să-i ducă pe 
elevi spre îndeplinirea obiectivului educațional și apoi cum să evalueze reușita în atingerea obiectivului. 
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’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată.  
 Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în  calitate, al învățării.’’ 

(D. Ausubel) 
  
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor de 
măsurare-apreciere-decizie in activitatea didactică educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de 
timp(scurt,mediu,lung) si in sensul indeplinirii unei functii pedagogice specifice. 

 In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare : 
evaluarea initială/predictivă ; 
evaluarea continuă /formativă ; 
evaluarea sumativa/finală. 
 Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare 
 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare 
sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc.  

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi 
simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală.  

 Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune.  

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 



 

 

 Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. Portofoliul poate conţine 
temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, răspunsuri la chestionare. 
Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub îndrumarea profesorului 
sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de autoevaluare pentru a cuantifica 
progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode sunt stimularea creativității și a 
implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a motivației 

 În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă.. Ca proces complex de măsurare şi emitere a unor judecăţi de valoare, evaluarea are încărcătură 
morală deoarece conduce la clasificări, selecţii, “verdicte”, hotărând traseul socio-profesional al elevilor. 
Iată de ce, eforturile sunt centrate pe dezvoltarea metodologiilor de evaluare, pe elaborarea şi 
experimentarea unor strategii de evaluare formative şi sumative, astfel încât acestea să evidenţieze cu mai 
multă obiectivitate progresul elevilor şi să pregătească evaluarea certificativă. 
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Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat în școală.  
Evaluarea este un act didactic complex, integrat procesului de învățământ care urmărește măsurarea 

cantității cunoștințelor dobândite, performanțele acestora oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 
Evaluarea trebuie să fie formativă și să dezvolte un proces de autoevaluare. Ea nu trebuie să se rezume doar 
la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. 

Cunoașterea rezultatelor precum și a criteriilor de evaluare, îi determină pe elevi să devină mai 
conștienți motivându-i, totodată, să se implice în sarcina de lucru. 

Noi, dascălii, trebuie să pregătim elevii pentru autonomie, autoeducație și autoevaluare. Activitățile 
de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale elevilor. Evaluarea trebuie centrată 
pe aspectele ei formative, cultivând și susținând interesul elevilor pentru studiu și îndrumându-i în 
activitatea de învățare.  

Una dintre formele de evaluare este cea inițială. Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui 
program de instruire și stabilește nivelul achizițiilor elevilor în scopul atingerii obiectivelor pentru etapa 
următoare. 

Evaluarea inițială se poate realizaprin mai multe modalități, cum ar fi: harta conceptuală, chestionarul, 
investigația, testele, etc.  

Această formă de evaluare oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
precisă a situației existente. Pe baza rezultatelor evaluărilor inițiale, cadrul didactic își planifică demersul 
pedagogic următor și a unor programe de recuperare. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. 

Pentru a obține rezultatele scontate, în conceperea evaluărilor inițiale trebuie să respectăm 
următoarele: - tratarea diferențiată a elevilor; 

- selecția riguroasă a conținuturilor învățării; 
- utilizarea unor metode și procedee care să antreneze capacitățile intelectuale; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 
Procesul de evaluare își îndeplinește funcția majoră, numai atunci când dascălii și elevii reușesc să 

colaboreze, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.  
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EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ÎN ACORD CU 
STANDARDUL DE EVALUARE 

 
DANIELA OLGA SIMION 

 
Standardele de pregătire profesională au suferit modificări de structură și/sau conținut în urma 

recentelor revizuiri, iar modificările esențiale sunt reflectate în următoarea analiză comparativă între 
Standarde profesionale vechi24 și Standarde profesionale revizuite25:  

Unitate de competență vs. unitate de rezultate ale învățării 
Standardele profesionale vechi se raportau la unități de competență, care unități sunt corelate cu:  
- competenţele cheie (Comunicare în limba modernă, Gândire critică şi rezolvare de probleme, 

Comunicarea etc.); 
- competențele tehnice generale (Mediul concurenţial al afacerii, Marketingul afacerii, 

Planificarea operațională etc.); 
- competențele specializate (Tipologia agenţiilor de turism, Operaţiuni tehnice ale agenţiei de 

turism etc.). 
Standardele noi se raportează la unități de rezultate ale învățării: 
• unități de rezultate ale învățării tehnice generale Etică și comunicare, Aplicarea conceptelor 

de bază ale contabilităţii etc. ); 
• unități de rezultate ale învățării tehnice specializate (Derularea activităţii în agenţia de turism, 

Oferta de produse și servicii în agenţia de turism). 
Observație: 
În noile Standarde, Competențele cheie, vizate de calificarea descrisă de Standard sunt integrate în 

unitățile de rezultate ale învățării tehnice generale sau specializate. 
Competențe vs. rezultatelor învățării (cunoștințe, abilități, atitudini) 
Vechile Standarde creionau fiecare unitate de competență cu ajutorul competențelor. 
Exemplu: 
Pentru unitatea de competență Finanțarea afacerii, competențele identificate sunt:  
1. Utilizează sursele proprii si străine în finanţarea afacerii; 
2. Identifică documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri; 
3. Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ 
În Standardele noi, fiecare unitate de rezultate ale învățării este creionată cu ajutorul rezultatelor 

învățării, ce pot fi descrise cu ajutorul: cunoștințelor, abilităților, atitudinilor. 
Exemplu: 
Pentru unitatea de rezultate ale învățării Etică și comunicare profesională, rezultatelor învățării sunt 

identificabile prin intermediul: 
1. Cunoștințelor (Enumerarea elementelor procesului comunicării) 
2. Abilităților (Poziționarea interlocutorului într-o schemă de comunicare) 
3. Atitudinilor (Manifestarea interesului cu privire la nevoile interlocutorului). 
Criterii de performanță și condiții de aplicabilitate vs. Standard de evaluare asociat 
Standardul vechi are asociat fiecărei competențe Criterii de performanță și condiții de 

aplicabilitate. 
Criteriile de performanță sunt legate de Competența căreia îi sunt subînscriși și diferă de la 

competență la competență. Nu sunt delimitați de cote procentuale. 
Fiecărui criteriu de performanță îi este subînscrisă o condiție de aplicabilitate. 
Exemplu:  
Titlul unității: Finanțarea afacerii 
Competența 1: Utilizează surse proprii și străine în finanțarea afacerii 
Criterii de performanță: 
a. Identificarea tipurilor de surse de finanțare 

 
24 Exemplele fac referire la SPP pentru calificarea Tehnician în turism, nivel 3 (anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006); 
25 Exemplele fac referire la SPP pentru calificarea Tehnician în turism, nivel 4 (anexa nr. 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016); 



 

 

b. Gruparea surselor proprii de finanțare ale agentului economic 
c. Gruparea surselor străine (atrase) de finanțare ale agentului economic după natură și scadență. 
Condiţii de aplicabilitate : 
- Tipuri de surse de finanţare: proprii şi străine 
- Surse proprii de finanțare: capital social, prime de capital, rezerve, rezultatul exercițiului, rezultatul 

reportat, provizioane pentru riscuri și cheltuieli. 
- Surse străine de finanţare: după natură (împrumuturi, datorii faţă de terţi), după scadenţă (termen 

mai mare de un an, termen mai mic de un an). 
Standardul nou are asociat fiecărei unități de rezultate ale învățării un Standard de evaluare asociat, 

care conține Criterii și indicatori de realizare și ponderea acestora.  
Indiferent de unitatea rezultatelor învățării, criteriile de realizare sunt: 
1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru; 
2. Realizarea sarcinii de lucru; 
3. Prezentarea și promovarea sarcinii realizate. 
Fiecărui criteriu îi este asociată o anumită cotă procentuală funcție de importanța acestuia în 

conturarea întregului (suma ponderilor criteriilor este 100%). 
Fiecărui criteriu îi sunt asociați un număr de indicatori de realizare, a căror pondere este variabilă, 

funcție de „greutatea” lor, dar care, însumate trebuie să ajungă la 100% pentru definirea fiecărui criteriu. 
Exemplu: 
Titlul URÎ: Etică și comunicare profesională 
 Criterii de realizare și ponderile acestora: 

Nr. 
crt. 

Criteriul de realizare % 

1 Primirea și planificarea sarcinii de lucru 15% 
2 Realizarea sarcinii de lucru 50% 
3 Prezentarea și promovarea sarcinii realizate 35% 
Total 100% 

Indicatori de realizare și ponderea lor pentru Criteriul 1: Primirea și planificarea sarcinii de lucru: 
Nr. 

crt. 
Indicatori de realizare % 

1 Analiza pertinentă a formelor de comunicare propuse respectând normele de 
etică 

50% 

2 Alegerea metodelor de comunicare adaptate sarcinii de lucru 40% 
3 Respectarea normelor de etică profesională 10% 
Total 100%  

Evaluarea rezultatelor 
Conform Standardului vechi, probele de evaluare pentru Competența 1 a unității de învățare 

Finanțarea afacerii, de exemplu, sunt: 
Probe orale/ scrise prin care elevul este capabil să identifice sursele de finanţare şi să le grupeze 

conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţii de aplicabilitate date 
În Standardele noi, probele de evaluare, modul de aplicare etc. nu sunt prezentate în SPP dar sunt 

detaliate, generos, în Curriculum-ul asociat. Sunt prezentate momentele când este indicată evaluarea și 
instrumentele ce o pot caracteriza precum și o gamă extrem de variată de instrumente de evaluare, fără a 
face însă legătura directă cu un conținut legat de Unitatea Rezultatelor Învățării. 
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METODE COMPLEMENTRE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
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 ,,Ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea, sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la 

plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”(R.Ausubel) 
 Evaluarea constă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 

procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). În acest context, se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne 
(alternative/complementare). 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute 
pe un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – 
metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează 
evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu 
aceasta; pe de altă parte, ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care 
vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare.” (Radu, 2000, 223-224) 

 Metodele complementare de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care 
urmăresc să ofere elevilor posibilităţi sporite de a demonstra nu numai că au asimilat un ansamblu de 
cunoştinţe, dar şi că dispun de priceperi, deprinderi, abilităţi de a opera cu respectivele cunoştinţe.  

 Metodele complementare de evaluare permit o evaluare individualizată (observare sistematică), au 
capacitatea de a educa spiritul de echipă prin activităţi de grup (investigaţii, proiecte) și au un caracter 
profund integrator realizat prin interdisciplinaritate, educare şi instruire multilaterală. 

 În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 
a) Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
b) Investigaţia 
c) Proiectul 
d) Referatul 
e) Portofoliul 
f) Autoevaluarea. 
g) Ancheta 
h) Interviul  
 a) Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor 
 În activitatea pe care o desfăşoară zilnic la clasă, profesorul obţine prin intermediul acestei metode 

informaţii relevante asupra performanţelor elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi reacţionare, 
a competenţelor şi abilităţilor de care dispun. Pentru ca metoda să conducă la obţinerea unor informaţii cu 
adevărat relevante, utile actului evaluativ, foarte important este modul în care acestea sunt înregistrate şi 
prelucrate. Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin 
asociere cu alte metode de evaluare. 

 b) Investigaţia. 
 Este o metodă complementară de evaluare prin care se obţin informaţii cu privire la capacitatea 

elevului de a aplica în mod original, creativ, în situaţii noi şi variate, cunoştinţele asimilate. Se poate realiza 
pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs, individual sau pe echipe. Prin intermediul acestei 
metode se pot evalua multiple aspecte privind capacitatea elevului de a: 

 defini şi înţelege problema investigată; 
 folosi procedee diverse pentru a obţine informaţiile necesare; 
 colecta şi organiza date obţinute; 
 formula şi verifica ipoteze cu privire la problema luată în studiu; 
 alege şi descrie metodele folosite; 



 

 

 prezintă rezultatele/concluziile la care a ajuns. 
 c) Proiectul. 
 Este o metodă complexă de evaluare, mult mai amplă decît investigaţia, recomandată mai ales în 

cadrul evaluării sumative; se poate realiza individual sau în grup. Implică abordarea completă a unei teme, 
la nivelul particularităţilor de vârstă. De obicei cuprinde o parte teoretică şi o parte practică, experimentală. 
În cazul în care, datorită specificului disciplinei, partea experimentală este redusă sau nu se poate realiza, 
îmbracă forma referatului. Proiectul permite identificarea şi evaluarea unor cunoştinţe şi capacităţi 
superioare ale elevilor, fiind, în acelaşi timp, o modalitate de evaluare cu puternice valenţe în direcţia 
stimulării motivaţiei învăţării. Prin intermediul său se pot evalua capacităţi precum: 

 capacitatea de a selecta din surse variate lucrările care conţin informaţii utile realizării proiectului 
(documentare) şi de a le valorifica în mod creator; 

 priceperea de a identifica metodele de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 
 abilitatea de a utiliza corespunzător materialele, echipamentele, instrumentele din dotare; 
 capacitatea de a gândi soluţii alternative şi de a o alege pe cea mai potrivită; 
 abilitatea de a finaliza produsul; 
 priceperea de a opera generalizări; 
 competenţa de a prezenta proiectul realizat, punând în valoare aspectele relevante; 
 d) Referatul 
 Referatul este o posibilă probă de evaluare a gradului în care elevii şi-au însuşit un anumit segment 

al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. El este întocmit fie pe baza unei 
bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe baza unei investigaţii prealabile, în acest din urmă 
caz, referatul sintetizând rezultatele investigaţiei, efectuate cu ajutorul unor metode specifice (observarea, 
convorbirea, ancheta etc.). 

 Referatul poate îmbrăca mai multe forme: 
 sinteză tematică din mai multe lucrări (referat sintetic) 
 analiza unei lucrări (referat analitic)  
 prezentarea unei investigații ştiințifice independente.  
 Etapele elaborării unui referat sunt:  
1) delimitarea temei;  
2) documentarea (selectarea surselor de informație, parcurgerea materialelor, prelucrarea 

informațiilor);  
3) formularea titlului;  
4) conceperea planului lucrării;  
5) redactarea referatului;  
6) prezentarea şi valorificarea acestuia.  
Dimensiunea referatului variază în funcție de complexitatea temei abordate (7-8 pagini).  
 Elevii îşi însuşesc informații şi îşi exersează o multitudine de abilități intelectuale: analiză, sinteză, 

argumentare şi interpretare etc. 
 e) Portofoliul 
 Este instrument complex de evaluare a rezultatelor elevului obținute pe durata unui program de studiu 

(semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învățământ). Permite urmărirea progreselor înregistrate de elevi în 
achiziția cunoştințelor pe parcursul unui program de instruire, reflectă capacitatea de sistematizare şi 
ordonare a conținuturilor, capacitatea de creație, stilul de lucru al elevilor.  

 Portofoliul este întotdeauna personalizat şi particular! 
 Portofoliul poate cuprinde: mostre din probele de evaluare (lucrări de control, teste de evaluare, probe 

practice etc.), teme pentru acasă, răspunsuri la chestionare, comentariile profesorului asupra rezolvării 
temelor, proiecte sau investigații individuale sau de grup, concluzii desprinse în urma vizitelor, excursiilor, 
mostre ale activității elevilor (eseuri, postere,organizatori grafici, cvintete), fişe de autoevaluare, referate 
etc. 

 Cerințe de elaborare a portofoliului: 
 tema propusă sau domeniul din care îşi pot alege subiectul;  
 modalitatea de prezentare (dosar, CD, dischetă, casetă audio, video etc.);  
 mărimea portofoliului (limitele minime şi maxime de pagini, numărul de produse);  



 

 

 structura cerută: obiective, motivația întocmirii, cuprins, tipuri de produse (recenzii, referate, 
interviuri, copii după documente, studii de caz, chestionare etc.), concluzii, bibliografie;  

 ordonarea materialelor şi indicarea provenienței documentelor (Dulamă, M.-E., 2002). 
 În evaluarea portofoliilor este util ca profesorul să nu se limiteze la acordarea unei note, ci să includă 

în aprecieri comentarii care să reflecte atât punctele forte ale activității elevului, cât şi aspectele care 
necesită îmbunătățiri. 

 f)Autoevaluarea  
 Este o metodă prin care se urmăreşte construirea imaginii de sine a elevului, care astfel nu se reduce 

la judecăţile de evaluare emise de către profesor.  
 Nathaniel Branden, psihiatru şi expert în problemele autoevaluării, sublinia că “Judecăţile de 

autoevaluare constituie un factor important în dezvoltarea psihologică a omului.” 
 g) Ancheta este o cercetare sau o explorare îndreptată asupra unui fapt, a unui aspect sau a unei 

probleme anume. Elevilor le este oferită posibilitatea de selecţie în ceea ce priveşte metodologia şi 
conţinutul. Ancheta se încheie de obicei cu un raport cu lungimea stabilită aproximativ. 

 h)Interviu oral (sau personal) acesta este o conversaţie structurată, în general pe o bază unu la unu, 
solicitând informaţia direct de la elevi. Este util în special atunci când sunt necesare dovezi ale abilităţilor 
de procesare sau ale învăţării prin experienţă, iar rezultatele pot fi înregistrate sub formă de chestionar. 

 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă.  

 Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.   
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

SIMIONESCU GABRIELA LAURA 
 
Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 

prin fișe de evaluare. 
 Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate 

relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, 
reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere 
verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă.  

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

 



 

 

EVALUAREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 
 

PROF. SIMIONESCU SIMONA 
 
Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

 Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare: 

 A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 

 B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea formativă 
este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde funcţiilor și satisface cerinţele 
pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimbări imediate şi 
cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. Evaluarea se realizează pe secvenţe mici, treptat şi se centrează 
pe elemente esenţiale, ceea ce face ca şcolarul să se afle în permanenţă „în priză”, fără să fie suprasolicitat 
prin acumularea de informatii fără valoare.  

 C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor 
şcolare şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului produs 
al actului pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la 
sfârşitul unui semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ. Ea se realizează prin verificări 
punctuale pe parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor perioade de activitate. 
Prin evaluarea sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare 
necesită o perioadă de timp mai mare. Rezultatele obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de 
învăţământ constituie elemente de referinţă unice, deci criterii de clasificare şi promovare a lor, realizându-
se astfel una din funcţiile evaluatorii. 

 Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 
performanţelor elevilor, după cum urmează: 

 1. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se 
printr-o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în 
care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronunţie clară şi corectă. Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse 
tehnici, cum ar fi: a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual (repovestire 
după imagini); c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor dialoguri 
incomplete. 
Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 

 2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari 
într-un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în 
acelasi timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai 
emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. În 
cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce 
verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor. Metoda de evaluare scrisă 
este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); b) activitatea de 
muncă independentă în clasă; c) lucrarea de control (anunţată); d) tema pentru acasă; e) testul. 

 3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele 
teoretice însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a 



 

 

gradului de însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această 
metodă se realizează printr-o mare varietate de forme: 

a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 
 Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 

că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

 Dupa această scurtă prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare ştiintifică, putem 
conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, 
atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INOVATOARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
ÎNV. SIMON ANNAMARIA 

 - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KRIZA JANOS”-AITA MARE 
 
Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării 

personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de 
experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional.  

Metodele utilizate sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai abilitatea cadrului didactic 
poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului şi să-l determine să înveţe în modul cel 
mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale 
şcolarilor în direcţia propusă, le captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, 
motivaţiei şi imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac.  

Procesul de formare interactiv presupune acţiune atât din partea profesorului cât şi din partea elevului. 
Profesorul, model pentru a crea cadrul optim de învăţare, este necesar să ţină cont de anumite criterii în 
aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul 
intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul de complexitate al conţinutului. 
Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca procesul instructiv-educativ să se 
desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a învăţării.  

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare 
de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare 
a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a membrilor unui grup. În învăţământul primar sunt utilizate o multitudine de metode 
moderne însoţite de tehnici specifice şi resurse materiale, dintre care amintim:  

1. Explozia stelară  
2. Lotus - flori de nufăr  
3. Bula dublă-două cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori diferite, săgeţi lungi 

şi scurte  
4. Predarea/învăţarea reciprocă - palete colorate cu întrebări, ecusoane, coroniţe  
5. Ciorchinele-cercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi  
6. Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici predaţi, plăcuţe cu descrie, compară, analizează, 

argumentează, asociază, aplică, simboluri pentru copii  
7. Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră neagră  
8. Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de culori diferite  
9. Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat  
10. Diagrama Venn – fişe de lucru, ecusoane  
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe şi 

utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularităţile 
elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica 
pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor şi 
procedeelor didactice.  

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu 
mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o anumită 
strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. Totodată, metodele de 
învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care determină eficienţa acesteia. De aici decurge 
importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice.  

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF INV PRIMAR SIMON EMESE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 CRĂCIUNEȘTI 

JUD. MUREȘ 
 
 Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, 
se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV PRES. ŞIMONIA CRISTINA CAMELIA 
GRĂDINIŢA PP.” SEMENIC”, REŞIŢA 

JUD.CARAS-SEVERIN 
 

”Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare.  

 În vedera conceperii şi aplicării adecvate ale evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină 
cont de câteva mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe redimensionarea şi 
regândirea strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: 

• extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situaţiei de învăţare :  

 • luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc.  

• centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative;  
 • transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

şi evaluare controlată;  
• raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii. 
 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este  
 cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. O evaluare 

iniţială urmată de o evaluare continua constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul 
căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preşcolarului. 

Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt:  
• îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme;  
• să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative;  
• îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea;  
• contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare;  
• contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia. Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea 

includerii evaluării în activitatea didactică. 
 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.. 
 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Observarea şi înregistrarea sunt două modalităţi de urmărire şi măsurare a  



 

 

progresului făcut de copil sau de punere în evidenţă a unor anumite întârzieri în evoluţia copilului. 
Observaţiile culese ne pot ajuta să planificăm activităţile care urmează în vederea manifestării 
comportamentelor aşteptate. 

Înregistrarea este un proces destul de dificil în cazul grupurilor numeroase 
sau cu un procent ridicat de copii care solicită mai multă atenţie (hiperactivi, cu CES, supradotaţi etc). 

În acest caz o sugestie ar fi să recurgem la biletele cu adeziv, utilizarea codurilor pentru fiecare categorie 
de activitate şi utilizarea unui tabel în care în prealabil am trecut numele copiilor şi comportamentele 
aşteptate 

 Eficiența instruirii constituie dezideratul oricărui dascăl. Pentru ca această dorință să fie realizabilă, 
educatoarea are posibilitatea să opteze pentru una sau mai multe din soluțiile pedagogice care pot optimiza 
actul didactic: diferențierea și individualizarea instruirii în secvența de dirijare a învățării în cadrul unei 
activități comune; programe compensatorii de recuperare incluse în etapa jocului și a activităților liber-
creative.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ - PUNCTUL DE PORNIRE ÎN ACTIVITATEA DE 
INSTRUIRE 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR ȘIPOȘ CRISTINA 

 
În sensul său cel mai larg, evaluarea surprinde eficiența funcționării unui sistem raportat la sine însuși 

și, în egală măsură, la celelalte componente ale macrosistemului din care fac parte. Raportat la activitatea 
didactică, evaluarea este un proces complex prin care se urmărește dacă sistemul de învățământ își 
îndeplinește funcțiile pe care le are. 

După momentul când se desfășoară evaluarea sau modul în care se integrează în procesul didactic, 
deosebim evaluarea predictivă (inițială/prognostică), evaluarea formativă (continuă) și evaluarea sumativă 
(finală). 

Evaluarea inițială este realizată la începutul clasei pregătitoare, întâi șamd., deci la începutul anului 
școlar sau dacă o clasă este preluată de un alt profesor pentru învățământul primar. Ea urmărește stabilirea 
nivelului de pregătire a elevilor. Informațiile obținute îl ajută pe profesor să identifice nivelul achizițiilor 
elevilor în materie de competențe, abilități și cunoștințe, îi oferă un sprijin în planificarea activităților de 
predare și învățare viitoare, chiar în realizarea unor programe diferențiate în funcție de capacitățile elevilor. 

Pentru a realiza o evaluare inițială eficientă este necesară o bună cunoaștere a programelor școlare, 
nu numai a clasei la care se va face evaluarea, ci și a clasei anterioare (a nivelului anterior). De aceea înainte 
de a prelua clasa pregătitoare de exemplu, este recomandabilă parcurgerea curriculumului pentru 
învățământul preșcolar, participarea la câteva activități din cadrul domeniului experiențial pentru 
familiarizarea cu metodele folosite de educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar și pentru a putea 
întocmi, adecvat particularităților de vârstă ale elevilor și nivelului lor de pregătire, proba de evaluare 
inițială. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 

date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip obțineți 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să adapteze programulului 
de predare-învățare. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA DISCIPLINA RELIGIE 
 

PROF. CRISTINA-DANIELA ŞIPOŞ, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJ, CLUJ 

 
,,A educa înseamnă a purta de grijă de copii şi tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi 

buna-cuviintă,a-l creşte pe copil moral,om drept,a-l creşte cu evlavie,a avea grijă de sufletul lui,a-i modela 
inteligenţa,a forma un atlet pentru Hristos,pe scurt a te îngriji de mântuirea sufletului lui.Educaţia este 
asemenea unei arte;arta mai mare decât educaţia nu există pentru că toate artele aduc folos pentru lumea 
de aici,arta educaţiei se săvârşeste în vederea accederii la lumea viitoare.”(Sfântul Ioan Gură de Aur).  

Evaluarea la religie pleacă de la premisa că omul (deci şi elevul) este chipul lui Dumnezeu ,chemat 
spre asemănarea cu El.În aceste condiţii,alegerea metodelor de evaluare chiar şi inţiale ,care să conducă la 
îmbogăţirea spirituală a acestuia devine un imperativ.  

Modul de îmbinare a acestor metode nu poate decât să reflecte măiestria pedagogică a dascălului. 
Evaluarea la religie nu poate să rămână la nivelul cateheticii deoarece religia este parte a unui sistem modern 
de învaţământ,integrarea noilor mijloace de evaluare fiind modalitatea practică prin care tânărul creştin este 
pregătit pentru o realitate socială în continuă schimbare. Apariţia ideii că anumite discipline printre care şi 
religia ar trebui lipsite de evaluare nu arată decât neînţelegerea modului de funcţionare a sistemului de 
învăţământ.  Evaluarea initială la disciplina Religie ortodoxă are drept scop verificarea cunoştintelor şi 
a potentialului de învăţare a elevului precum şi atingerea unor competenţe prevăzute în curriculum la clasa 
precedentă. Realizată la începutul demersurilor instructive-educative, stabileşte nivelul la care se situează 
elevii, identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi în 
scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Informaţia 
obţinută în urma realizării unei evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului 
din perspectiva adecvării acestora la posibilitaţile elevilor sau a iniţierii, dacă este cazul ,a unor programe 
de recuperare.  

Obiectivul evaluării iniţiale propuse îl constituie acele competenţe formate anterior. Scopul ei este 
atins dacă se reuşeşte determinarea elevilor de a fi receptivi,înţelegerea importanţei evaluării,deşi nu vor fi 
notaţi,ca în final, rezolvarea sarcinilor propuse, să fie tratate cu seriozitate . 

Evaluării iniţiale se recomandă raportarea la bareme de evaluare/apreciere, întrucat nu işi propune 
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor.  

Printre modalităţile de realizarea a evaluării iniţiale se numară harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul şi testele scrise sau asistate pe calculator. 

Testul iniţial la disciplina religie ortodoxă poate fi structurat în două părţi: partea I, cu itemi obiectivi 
şi semiobiectivi şi partea a II-a, cu itemi subiectivi. Matricea de specificaţii va fi cea care corelează 
competenţele selectate pentru a fi verificate din curriculum ,din clasa anterioară şi conţinuturile selectate.  

Metoda asistată pe calculator în evaluarea iniţială, este ,,o minune” a tehnicii ce economiseşte timp 
şi efort evaluatorului,creşte încrederea elevilor în obiectivitatea profesorului,oferă elevului un mod 
interacticv de construire,asimilare şi verificare a cunoştinţelor.  

Modul de îmbinare a acestor modalităţi de evaluare, tradiţionale şi moderne, nu poate decât să reflecte 
măiestria pedagogică a dascălului. Profesorul de religie poate dezvălui noi resurse ale educaţiei, căci între 
pedagogie şi religia creştina există o legatură durabilă, astfel vedem modele desăvârşite ale Sfintilor Parinţi, 
fie pedagogi de factura modernă dar cu o temeinică pregătire creştină.  

În concluzie,evaluarea în general,deci şi cea inţtială,are rolul de a regla permanent şi a forma în 
spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât şi la resursele umane implicate.O evaluare 
inţială ,urmată de o evaluare continuuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului cu ajutorul 
căreia se perfeţionează activitatea pusă în beneficiul şcolarilor.  
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE LA CLASELE PRIMARE 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR SÎRBU MIHAELA 
SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANASTASIE PANU”- HUŞI, JUDEŢUL VASLUI 

 
Dascălul are misiunea de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, autoeducaţie 

şi autoevaluare. 
Învăţământul românesc de astăzi impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare. 

Demersul evaluativ trebuie să fie centrat pe aspectele formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul 
elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe tipuri de 
evaluare: 

1. După funcţia dominantă îndeplinită, se disting: 
 evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi, dar şi a ,,punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

 evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire. 

2. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, avem: 
 ♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 

la care se situează elevii; 
 ♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor; 
 ♦ evaluare sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 
•  Evaluarea iniţială: 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
o ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
• Evaluarea formativă: 
o urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea demersului 

pedagogic spre obiective mai complexe; identifică situaţiile în care elevul întâmpină o dificultate, în ce 
constă aceasta şi-l informează, atât pe el, cât şi pe profesor. 

• Evaluarea sumativă: 
o stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei atitudini 

sau a unei capacităţi), comparând performanţele manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate 
(interpretarea criterială). 

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

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

A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete. 
 
2.Probele scrise: 



 

 

a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) tema pentru acasă; 
e) testul. 
3. Probele practice 
a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode şi instrumente complementare 
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea. 
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare va asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 
Cadrul didactic trebuie să aplice metode şi instrumente de evaluare în funcţie de particularităţile 

colectivului de elevi. Utilizarea eficientă a metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare 
creativitatea, gândirea critică, manifestarea individuală a fiecărui elev. 

Problematica modalităţilor de evaluare la clasele primare poate fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare, verificându-se progresul 
temporal al elevului. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ – PUNCT DE REFERINŢĂ ÎN REALIZAREA 
UNUI DEMERS DIDACTIC MODERN 

 
PROF. SÎRBU OLIVIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALICE VOINESCU” – DR. TR. SEVERIN 
 
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire 

au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare folosite. Evaluarea este, deci, o 
componenta esenţială a procesului de învăţământ. Făcând referire la evaluarea iniţială, un specialist în 
domeniu (R. Ausubel), precizează că: „ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care 
elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”. Deci performanţele 
viitoare ale elevilor depind şi de capacitatea de învăţare, elemente pe baza cărora va trebui să alcătuim 
programul de instruire. În acest scop, probele iniţiale de evaluare orale, scrise sau practice, sunt de un real 
folos. 

Evaluarea iniţială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 
instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. Evaluarea 
iniţială este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru adoptarea 
unei tehnologii didactice corespunzătoare realităţilor. Este deosebit de utilă la orice început de ciclu de 
învăţământ sau la clasele unde activitatea didactică este preluată de alţi profesori. Acest tip de evaluare este 
indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile noilor ani de 
studiu. Ea oferă atât profesorului, cât şi elevilor, posibilitatea de a avea o situaţie cât mai exactă în ceea ce 
priveşte potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate şi a formula 
cerinţele următoare. Pe baza evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
al unor programe de recuperare. 

 Acest tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, testele 
de cunoştinţe elaborate şi aplicate special pentru măsurarea şi aprecierea nivelului iniţial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui an şcolar, la începutul unui semestru, aşa cum 
remarcă I. T. Radu. 

 La începutul lecţiei, evaluarea iniţială corespunde unei faze numită, în mod tradiţional, a verificării 
lecţiei anterioare. În funcţie de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări iniţiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat în proiectul de lecţii sau va aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse 
noi secvenţe sau subsecvenţe de recuperare, stimulare, completare. În acestă perspectivă, chiar de la 
începutul unei lecţii, evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pronunţat predictivă. 

 Funcţiile specifice pe care le îndeplineşte strategia de evaluare iniţială, pe fondul funcţiei predictive, 
sunt concentrate de I.T. Radu in două niveluri de referinţă: 

a) funcţia diagnostică vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate: 

- lacunele, golurile pe care elevul le are in pregătire; 
- resursele pe care le are ca volum de informaţii, dar mai ales in ceea ce priveşte capacităţile de 

învăţare momentane şi de perspectivă; 
- conceptele principale, pe care elevul le stăpâneşte, cu ajutorul cărora va putea asimila conţinuturile 

noi şi fondul de reprezentări, care să favorizeze înţelegerea acestora; 
- posibilităţile reale ale clasei şi ale fiecărui elev, ţinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilităţile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor în plan teoretic şi aplicarea lor; 
- deficienţele şi dificultăţile reale care apar in activitatea de învăţare. 
 b) funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfăşurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea iniţiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de profesor. Profesorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecţionarea, realizarea şi dezvoltarea corectă a: 

- obiectivelor programului următor (viitoarea lecţie, capitol); 
- conţinuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invăţare-evaluare; 



 

 

- modurilor şi formelor optime de organizarea a activităţii. 
 Funcţia prognostică presupune: raţionalitate, fezabilitate, determinare, dar si flexibilitate în alegerea 

obiectivelor şi a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
În concluzie, trebuie subliniată evoluţia pe care o înregistrează evaluarea iniţială în contextul teoriei 

şi metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educaţie, 
extind rolul evaluărilor iniţiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea iniţială este indisociabilă 
construcţiei unui demers didactic riguros si eficace. Funcţiile ei sunt asigurate pâna la final numai dacă 
resursele sunt stabilite şi folosite pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă. 

Evaluarea iniţială nu are rol de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte comportamentul cognitive 
al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional (cunoştinţe, capacităţi, 
abilităţi, etc.). Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu se vor trece în catalog, elevii au 
ocazia să se concentreze în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, 
că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu folositor pentru activitatea de învăţare, cum ar fi încadrarea 
în timpul de lucru, rezolvarea corectă a subiectelor, cerinţele privind redactarea unei lucrări. Concluziile 
unei astfel de evaluări evaluări devin premisă pentru progresele ulterioare. Astfel, dacă în urma unei astfel 
de evaluări se constată faptul că elevii au anumite carenţe, cadrul didactic trebuie să realizeze înaintea 
începerii noului curs, noului an de studiu, etc, un plan de recuperare pentru întreaga clasă sau doar pentru 
anumiţi elevi. 

Acest tip de evaluare, oferă elevului şi cadrului didactic o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar 
şi a eventualelor lacune care ar trebui completate, ori a unor aspect care necesită să fie corectate sau 
îmbunătăţite. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe 
certificate prin note, calificative, etc., ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor 
lor cognitive şi noncognitive, necesare activităţii care urmează. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. SÎRCA PETRONELA, 

GRĂDINIȚA P.N. ȘAGU, 
JUDEȚUL ARAD 

 
 Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 
 Programa activităţii instructiv-educative lasă libertatea de a organiza cât mai creativ şi personalizat 

actul didactic. Fiecare cadru didactic îşi poate alege propriul demers, personalizat, modern, care să fie 
compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor. 

 Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă, urmărim perfecţionarea 
metodelor tradiţionale, dar şi introducerea unor metode şi procedee educative. Metodele implică mult tact 
pedagogic din partea educatoarelor deoarece stilul didactic trebuie să-l adopte în funcţie de personalitatea 
copiilor. Regândirea educaţiei formale duce la schimbarea relaţiei cu copii promovând un dialog reciproc, 
constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit de cel tradiţional dă posibilitatea fiecărei educatoare 
să-şi valorifice propria experienţă prin utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară. 

 Învăţământul preşcolar are un anumit specific, dacă ne gândim la vârsta celor ce-l urmează, ceea ce 
nu exclude utilizarea metodelor active-interactive. Felul în care educatoarea solicită întrebări, felul în care 
organizează activitatea de formare şi informare a copilului, prin accentul pe care-l pune pe dezvoltarea 
proceselor cognitive-aplicative, influenţează comportamentul activ şi creativ al copilului.  

 Jocul de rol, Experimentul, Observaţia, Jocul interactiv, Lotus, Portofoliul, Metoda proiectului, 
Mozaic, Ciorchinele, Metoda pălăriilor gânditoare, Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, Cubul, Brainstorming, 
Metoda bulgărului de zăpadă, Metoda R.A.I .“Răspunde-Aruncă-Interoghează” sunt câteva din metodele 
interactive ce se pot utiliza cu succes în grădiniţă. 

 Metodele activ-participative solicită efortul personal de gândire, imaginaţie, memorie şi voinţă, dar 
şi valorifică maximal potenţialul de cunoaştere, acţiune şi trăire al copilului.  

 Efectele formativ – educative ale învăţării sunt în raport direct proportional cu nivelul de angajare şi 
participare individuală şi colectivă. În opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul rămâne mai 
mult un auditoriu sau un simplu spectator, gata sa recepteze pasiv ceea ce i se transmite ori i se 
demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un participant activ în procesul 
învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii proprii, a unei angajări optime a gândirii, 
a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi energiilor emoţional – motivaţionale în raport cu sarcina de 
învăţare dată. 

 Esenţial în pregătirea cadrului didactic pentru lecţie este de a putea pune în joc toate cunoştintele sale 
şi întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur si simplu nişte cunoştinte de-a gata ce trebuie să fie 
însuşite, ci de a insufla elevilor săi dorinţa şi posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu putinţă, prin ei 
înşişi, printr-un studiu cât mai activ. 

 Metodele implică mult tact din partea educatoarelor , deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic 
în funcţie de tipul de copil: timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind gestul, 
mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în concordanţă 
cu situaţia existentă. 

 Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie corectivă, ameliorativă, 
realizându-se prin raportarea la progresul individual, dar având în vedere atât participarea fiecărui copil la 
procesul elaborării în comun, cât şi rezultatul echipei. 

 Dirijor al procesului educaţional, educatoarea apelează la o serie întreagă de instrumente pentru a 
uşura şi accelera asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF.ÎNV. PRIMAR ȘOIMA ELENA CORINA 
 
 Strategia de evaluare iniţială este necesară la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii”. În raport de funcţia îndeplinită 
– de diagnoză şi de prognoză –, se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 



 

 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 



 

 

PROIECT DIDACTIC 
 

DATA: … FEBRUARIE 2019 
CLASA: A IV-A 

INSTITUŢIA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE TUTOVEANU” BÂRLAD 
PROPUNĂTOR: PROFESOR, ȘOLCĂ IULIA 

 
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 
DISCIPLINA: Istorie 
SUBIECTUL: Ce este istoria? 
TIPUL LECTIEI: predare-învăţare 
SCOPUL LECTIEI: Înțelegerea importanței studierii istoriei ca știință 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
O1- să definească istoria, ca știință; 
O2- să numească izvoarele istorice; 
O3- să clasifice sursele istorice; 
O4- să plaseze pe axa timpului date și evnimente. 
STRATEGIA DIDACTICA: 
- METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic; 
- MIJLOACE DIDACTICE: manualul digital de Istorie, Clasa a IV-a, Editura Corint Educational, 

videoproiector, calculator, planșe reprezentând izvoare istorice și axa timpului; 
- FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal, în echipe. 
RESURSE UMANE: 32 de elevi 
RESURSE TEMPORALE: 45 de minute 
BIBLIOGRAFIE:  
* Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Programa școlară pentru disciplina ISTORIE CLASA a IV-a 
 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI  

ETAPELE 
LECŢIEI 
 

OB. 
OP. 

CONŢINUT 
INSTRUCTIV -
EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE 
METODE ŞI 
PROCEDEE 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

FORME DE 
ORGANIZARE 

1.Moment 
organizatoric 
1min.  

 Se creează atmosfera 
necesară desfăşurării în 
bune condiţii a orei. 

    

2.Captarea 
atenţiei 
6min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiind prima oră de 
istorie, denumirea 
disciplinei va fi obținută 
prin intermediul unui 
joc didactic, Mă 
numesc... .  
- împart 
colectivul de elevi în 
șapte grupe. Fiecare 
grupă primește un 
exercițiu corespunzător 
unei operații aritmetice. 
Rezultatului obținut îi 
corespunde o literă. 
Câte un reprezentant al 
fiecărei echipe merge la 
tablă și se așază 

conversaţia, 
explicaţia, 
jocul didactic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tablă 
magnetică, 
cartonașe cu 
exerciții 

în echipă aprecieri verbale 



 

 

rezultatele obținute în 
ordine crescătoare 
formându-se cuvântul 
ISTORIE.  
(Anexa 1) 

3. Anunţarea 
lecţiei noi şi a 
obiectivelor 
1min. 

  Se anunţă titlul lecţiei 
(se scrie pe tablă)  
 
Ce este istoria? 
 
şi se prezintă obiectivele 
operaţionale urmărite. 

conversaţia 
 
 
 
 

   

4. Dirijarea 
învățării 
20 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

Dintotdeauna, oamenii 
au dorit să cunoască 
trecutul familiei lor, al 
neamului din care fac 
parte. Ei au căutat 
informații, indicii lăsate 
de înaintași, pe care le-
au interpretat și le-au 
făcut cunoscute 
semenilor. 
Prezint imagini care 
înfățișează portul, 
locuințele, obiceiurile 
din trecut ale oamenilor 
și cer elevilor să le 
compare cu cele din 
prezent. 
Se constată evoluția 
acestora.  
(Anexa 2) 
Scriu pe tablă definiția 
istoriei: 
 Istoria este știința care 
studiază evoluția 
societății omenești de la 
origini până în prezent. 
 Oamenii care studiază 
și scriu despre aceasta 
se numesc istorici. 
 
Despre ce ne vorbesc 
aceștia?  
(imagini in material 
pptx) 
 Toate aceste mărturii 
istorice, dovezi ale 
trecutului, reprezintă 
surse istorice. 
 
 Istoria se bazează pe 
surse (izvoare) istorice 
scoase la lumină, pin 
săpături științifice, de 
către arheologi. 
(imagini in material 
pptx) 
 Izvoarele istorice sunt:  
 scrise: 
documente, inscripții, 
hărți, monede; 

conversaţia, 
explicaţia, 
jocul didactic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
imagini care 
înfățișează 
portul, 
locuințele, 
obiceiurile 
din trecut ale 
oamenilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
axa timpului 
 
 
 
 
 
rebus 

frontal 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 

observarea 
sistematică a 
comportamentului 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obținerea 
performanței 
10 min. 
 
 
6. Asigurarea 
feedback-
ului 
3 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Asigurarea 
retenției și 
transferul de 
cunoștințe 
2 min. 
 
 
8. Încheierea 
lecției 
2 min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

O4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 

O2 

O3 

O4 

 nescrise: 
arme, podoabe, vase, 
ruine, veșminte. 
(manual digital) 
 
Având în vedere 
materialele din care sunt 
confecționate obiectele, 
inscripțiile care apar pe 
unele dintre acestea se 
poate stabili timpul 
istoric din care fac parte. 
Timpul istoric se 
marchează pe axa 
timpului. 
 
 Axa timpului este o 
linie dreaptă pe care au 
fost marcate momentul 
nașterii lui Hristos, anii 
și secolele dinainte și 
după acest eveniment. 
(manual digital) 
(Anexa 3) 
La lecțiile de 
matematică am învățat 
despre unitățile de 
măsură pentru timp. Cu 
ajutorul acestui rebus ne 
aducem aminte aceste 
cunoștințe și, pe 
verticală, vom obține 
numele științei care 
studiază datele istorice 
și succesiunea lor în 
timp. 
(Anexa 4) 
 Cronologia este știința 
care studiază ordinea 
întâmplării 
evenimentelor istorice 
sau măsurarea 
timpului. 
 
Elevii rezolvă 
individual fișa de lucru.  
(Anexa 5) 
 
 
Răspunsurile elevilor la 
exercițiile de pe fișa de 
lucru vor indica gradul 
de înțelegere a noilor 
cunoștințe. În cazul în 
care vom constata 
anumite dificultăți, erori 
sau lacune, vom reveni 
cu explicații 
suplimentare asupra 
problemelor respective 
din lecție. 
 
Se repetă toate 
informaţiile teoretice 

conversaţia, 
explicaţia, 
jocul didactic 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fișă de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
frontal 
individual 

 
 
 
 
 
 
aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calificative 



 

 

 
Schema lecției 
Ce este istoria? 
Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești de la origini până în prezent. 
Oamenii care studiază și scriu despre aceasta se numesc istorici. 
Istoria se bazează pe surse (izvoare) istorice scoase la lumină, pin săpături științifice, de către 

arheologi. 
Izvoarele istorice sunt:  
 scrise: documente, inscripții, hărți, monede; 
 nescrise: arme, podoabe, vase, ruine, veșminte. 
Axa timpului este o linie dreaptă pe care au fost marcate momentul nașterii lui Hristos, anii și 

secolele dinainte și după acest eveniment. 
Cronologia este știința care studiază ordinea întâmplării evenimentelor istorice sau măsurarea 

timpului. 
 
 
Anexa 1  

 
 
 
 
 

  

printr-un set de întrebări 
care vizează noţiunile 
teoretice 
 
Se fac aprecieri asupra 
modului de desfăşurare 
a lecţiei şi se notează cu 
calificative câţiva elevi. 



 

 

Anexa 2 

 
 
Anexa 3 
 

  



 

 

Anexa 4 
 
1. Cea mai mică unitate de măsură pentru timp. 
2. Instrument cu nisip sau cu apă pentru 

măsurarea timpului. 
3. Are trei luni. 
4. Are 28, 29, 30 sau 31 de zile. 
5. Are 60 de minute. 
6. Are 12 luni. 
7. Are 100 de ani. 
8. Denumire veche pentru ceas. 
9. Are 1000 de ani. 
10. Are 10 ani. 
 
A-B: Știința care studiază ordinea întâmplării 

evenimentelor istorice sau măsurarea timpului. 
 

  
 A 

 
 
Anexa 5 
Fișă de lucru 
1. Grupează, în tabelul dat, următoarele denumiri de izvoare istorice: unelte, arme, scrisori, monede, 

ruine, inscripții, hărți, podoabe, acte, veșminte. 
Izvoare istorice scrise Izvoare istorice nescrise 
  
  
  
  
  
  

 
2. Completează tabelul următor cu anii corespunzători fiecărui secol din mileniile I și II d.H.: 
 
Se

c. I 
Se

c. II 
Se

c. III 
Se

c. IV 
S

ec.  
V 

S
ec. VI 

S
ec. VII 

S
ec. VIII 

S
ec. IX 

S
ec. X 

1 
- 100 

10
1 - 200 

       9
01 - 
1000 

Mileniul I 
 
S

ec. XI 
S

ec. XII 
S

ec. 
XIII 

S
ec. 
XIV 

S
ec. XV 

S
ec. 
XVI 

S
ec. 
XVII 

S
ec. 
XVIII 

S
ec. 
XIX 

S
ec. XX 

S
ec. XXI 

1
001 - 
1100 

        1
901 - 
2000 

2
001 - 
2100 

Mileniul II 
 

  

 



 

 

3. Scrie anul, secolul și mileniul nașterii tale. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
4. Încadrează fiecare an în secolul corespunzător. Scrie, după model: 
 
• 501 → secolul al VI-lea 
• 98  →....................................... 
• 1395 →....................................... 
• 314 →........................................ 
• 2010 →........................................ 
• 1476 →........................................ 
• 2019 →........................................ 
• 44 î.H. →........................................ 
5. Plasează pe axa timpului primul și ulimul an din exercițiul anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1. Cea mai mică unitate de măsură pentru timp. 
2. Instrument cu nisip sau cu apă pentru măsurarea 
timpului. 
3. Are trei luni. 
4. Are 28, 29, 30 sau 31 de zile. 
5. Are 60 de minute. 
6. Are 12 luni. 
7. Are 100 de ani. 
8. Denumire veche pentru ceas. 
9. Are 1000 de ani. 
10. Are 10 ani. 

A-B: Știința care studiază ordinea întâmplării 
evenimentelor istorice sau măsurarea timpului. 

 

  
 A 

 
1. Cea mai mică unitate de măsură pentru timp. 
2. Instrument cu nisip sau cu apă pentru măsurarea 
timpului. 
3. Are trei luni. 
4. Are 28, 29, 30 sau 31 de zile. 
5. Are 60 de minute. 
6. Are 12 luni. 
7. Are 100 de ani. 
8. Denumire veche pentru ceas. 
9. Are 1000 de ani. 
10. Are 10 ani. 

A-B: Știința care studiază ordinea întâmplării 
evenimentelor istorice sau măsurarea timpului. 

 

  
 A 

 
  

 

 



 

 

EVALUAREA INTERACTIVĂ 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, IULIANA SOLCAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TUDOR VLADIMIRESCU, 

 ALBEȘTI, BOTOȘANI 
 
 Procesul de evaluare se află în strânsă legătură cu cel de proiectare deoarece un program de instruire 

trebuie să precizeze criteriile, indicatorii de performanță, instrumentele pentru control pentru că rezultatele 
evaluării stau la baza reluării procesului instructiv-educativ. Importantă este stabilirea din stadiul de 
proiectare a efectelor care trebuie urmărite la elevi, conștientizarea acestora despre modul cum vor fi 
evaluați, prezentarea criteriilor de evaluare, toate acestea având drept consecință stimularea motivației 
pentru învățare și dezvoltarea competențelor de autoevaluare. 

 Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele complementare (observarea sistematică și directă a elevului, 
investigația, portofoliul, proiectul etc.) determină îmbunătățirea practicii evaluării pentru cadrul didactic. 

 Evaluarea interactivă reprezintă un proces în care diferitele capacități, interese și puncte de vedere 
sunt negociate și stabilite de comun acord de către elevi și cadrul didactic. Evaluarea activ-participativă are 
drept fundament răspunderea împărtășită între elev și cadru didactic. Se acordă astfel o importanță deosebită 
cooperării, colaborării, a întregului proces de învățare. Elevul ca și evaluator este îndrumat să-și însușească 
cunoștințe pe care să își construiască învățarea. Deasemenea, implicarea activă a acestuia în procesul de 
învățare și în cel de emitere a criteriilor și indicatorilor de evaluare îl motivează. 

 Noțiunea de evaluare are o sferă mare de cuprindere care nu presupune doar cunoștințe, informații, 
modele de comportament, deprinderi și priceperi achiziționate de elevi în școală ci se extinde de la 
rezultatele obținute către procesul în sine. Putem spune că evaluarea realizată în școală este o evaluare 
continuă, un proces permanent derulat asupra situațiilor diverse de învățare create și în contexte diferite, 
prin modalități diferite. 

 La nivelul procesului instructiv-educativ, evaluarea nu poate fi considerată actul final al învățării ci 
mai degrabă parte integrantă a procesului de învățare. 

 Pe parcursul învățării, elevii realizează aprecieri și valorizări critice care stau la baza deciziilor 
ulterioare pentru formarea și dezvoltarea personală. Este importantă evaluarea didactică, în aceeși măsură 
în care elevii își formează capacitatea de autoevaluare. 

 Componentă a procesului de predare-învățare-evaluare, aceasta din urmă are drept finalitate 
cunoașterea efectelor activității desfășurate pentru a putea îmbunătăți calitatea învățării. 

 Numeroase controverse au fost în legătură cu gradul de obiectivitate și de rigurozitate al metodelor 
de evaluare. Putem spune că metodele tradiționale realizează evaluarea rezultatelor școlare pentru un timp 
limitat și de obicei cu o arie mai mică de conținut, în timp ce metodele alternative de evaluare realizează 
evaluarea de cele mai multe ori în același timp cu instruirea și privesc rezultate școlare obținute pe o 
perioadă mai îndelungată. 

 Metodele alternative de evaluare sprijină individualizarea actului educațional: observarea 
sistematică a activității și a comportamentului elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, 
eseul, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I., jurnalul reflexiv. 

 Folosirea exclusivă a unei metode ori a alteia nu dovedește eficiență, nici rigurozitate. Îmbinarea 
metodelor de evaluare reprezintă cea mai bună soluție dovedită de practicieni ai pedagogiei. 

Exemplu : Tehnica 3-2-1 
Tehnică modernă de evaluare care constă în evaluarea rezultatelor obținute la sfârșitul unei secvențe 

de instruire ori la finalul unei lecții având drept scop ameliorarea /dezvoltarea acestora precum și 
îmbunătățirea procesului didactic. 

 Denumirea tehnicii precede etapele care trebuie parcurse în realizarea ei: 
• Elevii scriu trei noțiuni pe care și le-au însușit în lecția respectivă; 
• Notează două idei care trebuie dezvoltate, completate, aprofundate; 
• O capacitate, abilitate pe care și-au însușit-o pe parcursul lecției. 
Disciplina: Limba și literatura română 
Subiectul: „Lacrima unui fir de iarbă” – după George Mihail Zamfirescu 



 

 

 
3 ÎNVĂȚĂTURI PE 

CARE LE-AȚI DESPRINS DIN 
TEXT 

2 CUVINTE AL CĂROR 
SENS NU L-AȚI ÎNȚELES PE 
DEPLIN 

1 PROVERB 

-munca te scapă de sărăcie -credul „Nu tot ce zboară se 
mănâncă” 

-bătrânii sunt înțelepți -odraslă  
-copii trebuie să asculte de 

părinți 
  

 
Avantaje: 
o Aprecierea achizițiilor realizate la finalul unui demers didactic; 
o Încurajarea elevilor pentru a-și asuma responsabilitatea față de propria învățare și a rezultatelor 

învățării; 
o Stimularea și dezvoltarea capacităților de autoevaluare; 
o Fiind o tehnică de evaluare are rolul de a regla procesul de învățare, urmată de întocmirea unor 

programe de ameliorare ori de dezvoltare conforme cu nevoile și interesele elevilor. 
Dezavantaje: 
o Răspunsurile elevilor pot fi superficiale; 
o Poate fi neinteresantă pentru unii elevi. 
Implicarea activă și creativă a elevilor în demersul didactic se realizează cel mai bine utilizând metode 

ale gândirii critice și creative.. 
 
 
 



 

 

ROLUL OBSERVĂRILOR ÎN NATURĂ ÎN FORMAREA 
REPREZENTĂRILOR DESPRE PEISAJUL MONTAN 

 
PROF. ȘOMÎTCĂ ANA MARIA, 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAI NANU ‘’BROȘTENI, SUCEAVA 
 
Elevii din ciclul primar sunt atraşi de peisajele din mediul din jurul lor. Studiererea peisajelor situate 

în apropierea școlii și locuinței reprezintă o oportunitate pentru elevi deoarece înțeleg mai corect și mai 
profund mediul în care trăiesc, își formează reprezentări și noţiuni ştiinţifice din domeniul geografiei, 
biologiei și a altor științe. 

Subiectul: Peisajul urban: orașul Broșteni 
Competențe specifice 
  Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe 

sociale) în descrierea și explicarea realității înconjurătoare; 
  Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al 

orizontului local; 
  Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local; 
  Dobândirea interesului pentru înțelegerea rolului mediului înconjurător pentru viața și activitatea 

societății; 
  Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane. 
Obiective operaţionale. La finalul activității de învățare elevii vor fi capabili:  
- să identifice tipul de peisaj, formele de relief, asociațiile de vegetație, specii de plante, forme de 

utilizare antropică, elemente construite, combinațiile obiectelor care compun peisajul; 
- să descrie peisajul, componentele sale (formele de relief, asociațiile de vegetație, specii de plante, 

forme de utilizare antropică, elemente construite) și combinațiile obiectelor care compun peisajul; 
- să compare componentele peisajului; 
- să analizeze combinațiile obiectelor care compun peisajul. 
Metode didactice: conversaţia, observarea, exerciţiul. 
Locul activităţii: orașul Broșteni 

Etapele studierii 
peisajului 

Întrebări Răspunsuri 

Identificarea și descrierea 
formelor de relief 

- Ce forme de relief observați în acest 
peisaj? 
- Ce formă are muntele? 
- Ce aspect are versantul? 
- Ce aspect are interfluviul (culmea) 
muntelui? 
- Ce aspect are vârful muntelui? 
- Ce aspect are depresiunea? 

... munte, depresiune. 

... ca o piramidă, dar cu vârful 
rotunjit. 
... este neted. 
... este rotunjit, îngust. 
... rotunjit. 
... mică, suprafața netedă, 
orizontală. 

Identificarea și descrierea 
asociațiilor de vegetație 

- Ce asociații de vegetație observați în 
acest peisaj? 
- Ce aspect are pădurea de conifere? 
- Ce aspect are pajiștea? 

... pădure de conifere, pajiști. 

... compactă, de culoare verde 
închis. 
... culoare verde deschis, cu unele 
tufișuri, denivelată. 

Identificarea unor specii 
de plante 

- Ce specii de plante sunt vizibile în 
acest peisaj? 

... molid, plante ierboase. 

Identificarea și descrierea 
formelor de utilizare 
antropică 

- Cum au utilizat oamenii terenurile din 
acest peisaj?  
- Ce moduri de utilizare a terenurilor 
predomină în peisaj? 

... pășuni, fânețe, construcții de 
clădiri. 
… construcții de clădiri. 



 

 

Identificarea și descrierea 
elementelor antropice 
construite  

- Ce clădiri observați? 
- Ce căi de comunicație observați? 

...blocuri, instituții, case. 

... străzi, șosele. 

Analizarea combinațiilor 
obiectelor care compun 
peisajul 

- Care sunt combinațiile de obiecte sau 
elemente din acest peisaj? 

...combinații de construcții și căi 
de comunicație, combinații de 
păduri de conifere și pajiști. 

  
 Activitatea a fost plăcută, interesantă atât pentru profesor, cât şi pentru elevi. Eleviii s-au implicat 

activ în activitate, ceea ce indică dorinţa lor de afirmare, curajul şi siguranţa asupra răspunsurilor și în 
modul de manifestare. Am observat că elevii au fost preocupați să își formeze atitudini optimiste, să aibă 
comportamente pozitive față de mediul montan și peisajul montan și componentele sale. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREŞC: ŞONŢU LĂZĂRICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ JARIŞTEA 

 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luare, în consecinţă 

de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare, perfecţionare a activităţii.  
Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă presupune forme multiple de evaluare. După criteriul 

integrării actului evaluativ în procesul didactic se deosebesc : 
- evaluarea iniţială care se realizează la începutul anului şcolar, la integrarea copilului în grupa 

respectivă sau la începutul unui program de instruire. Ea realizează cele trei funcţii generale , dar în primul 
rând funcţia de constatare, permiţând cunoaşterea stării de primirea copilului ( nivelul de dezvoltare 
cognitivă, interese, cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale ) şi de predicţie, sugerează strategii 
adecvate care să permită obţinerea performanţei, constituie deci premisă pentru eficienţa activităţii viitoare.  

- evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul semestrului, la sfârşitul anului şcolar. Se numeşte 
sumativă, deoarece urmăreşte obţinerea unor date despre efectele sumative ale unui set de activităţi care 
alcătuiesc o unitate mai mare de instruire. 

- evaluarea continuă se realizează pe tot parcursul programului de instruire, presupune evaluarea 
tuturor copiilor privind toate conţinuturile esenţiale.  

Deoarece activitatea din grădiniţă are caracter formativ, educativ, cu finalităţi de perspectivă, 
evaluarea este fragmentară, incompletă, procesul evaluării preşcolarilor este dificil şi permite prognoze pe 
termen scurt. 

Metodele tradiţionale de evaluare sunt completate de procedee complementare:interviul, investigaţia, 
studiul de caz, portofoliul, proiectul. 

Metodele activ-participative facilitează dezvoltarea gândirii critice. Aceste metode de evaluare 
presupun implicarea activă şi directă a copiilor. Pentru activităţi de predare – învăţare se folosesc muzaicul, 
cubul, puzzle etc.  

 În învăţământul preşcolar evaluarea se face oral sau prin fişe de evaluare.Fişele de evaluare conţin 
rodul activităţii copilului. La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate culegerii 
de date pentru cunoaşterea fiecărui copil.  

Metodele folosite de educatoare sunt : 
- observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic şi consemnarea 

în caietul de observaţii şi apoi în fişele psiho-pedagogice; 
- dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de 

cunoaştere şi a deprinderilor; 
Pentru a aduna cât mai multe informaţii despre copii, evaluarea se poate desfăşura pe două paliere:  
1. Chestionare pentru părinţi , Prima zi de grădiniţă, prin care se pot culege date despre părinţi şi copii 

văzuţi prin ochii acestora în mediul familial, social,precum şi cunoaşterea aşteptărilor pe care le au 
părinţii de la mediul educaţional din grădiniţă.  

2. Probe care pot fi aplicate copiilor la primul contact cu grădiniţa. 
Componentele urmărite pentru probele de evaluare iniţială vor fi stabilite în funcţie de domeniile de 

dezvoltare. 
 
 Bibliografie : 
 Cocoş, Constantin ,, Pedagogie” ediţia a II-a revizuită şi adăugită- Iaşi, Polirom, 2006 
Chiriac,Maria ,, Evaluarea- ghid al activităţii din grădiniţă ” - studiu ştiinţific 
 Voiculescu, E.( 2001 ) ,, Pedogogie preşcolară” Ed.Aramis, Cartea educatoarei,( 2000), Ghid practic-

aplicativ, Târgu Mureş. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ȘOPÎRTOC CARMEN-DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ-BACĂU 
  
 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

 Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
 - măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit; 
 - aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
 - formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

 Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
- se face la începutul cursului. 
- corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
- este indicator. 
- servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
- fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
- permite ajustarea strategiilor de predare. 
- permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

 Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să se efectueze colectarea 
de date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

 La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip obțineți 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să adapteze programulului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea.Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult 
timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor 
anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, 
dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire 
pentru abordarea de noi subiecte. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 



 

 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.  

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 



 

 

și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA MATEMATICĂ ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 
PROF. SOREA CRISTINA 

 
Motto: ,, Elevul este o flacără pe care trebuie să o aprinzi, nu un vas pe care trebuie să îl umpli!”  
 
Argument: 
Evaluarea este parte integrantă a procesului didactic, întrucât “ calitatea unei învățări noi depinde de 

calitatea învățărilor anterioare și de nivelul motivațional”[1] (Jinga I. și Negreț I.136). Astfel, pentru a putea 
continua instruirea, trebuie să știm exact ce știe să facă elevul până în acel moment. 

Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, 
permițând luarea unor decizii ulterioare, actul evaluării presupunând două componente relativ distincte: 
măsurarea consecințelor instruirii și aprecierea școlară sau evaluarea propriu-zisa.[3] (Neculau A., 
CozmaT. și colaboratorii, 207). 

Aspecte conceptuale și metodologice:  
 Se știe că, în ultima vreme, se încearcă optimizarea procesului de învățământ, prin folosirea pe scară 

tot mai largă a metodelor activ-participative de predare-învățare, care încurajează gândirea şi creativitatea 
elevilor și promovează cooperarea. În consecință și în ceea ce privește evaluarea, ar trebui avute în vedere 
câteva aspecte: 

- deplasarea accentului dinspre evaluarea sumativă, care inventariază, selectează și ierarhizează prin 
calificativ/notă, spre evaluarea formativă, ce are drept scop valorizarea potențialului de care dispun elevii 
și conduce la perfecționarea continuă a stilului și a metodelor proprii de învățare; 

- realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă și evaluarea orală; 
- folosirea cu o mai mare frecvență a metodelor de autoevaluare și de evaluare prin consultare, în 

grupuri mici; [7] (Singer M. și colaboratorii, 22). 
Evaluarea ar trebui să aibă un caracter permanent și să îmbrace diferite forme: “ întrebări adresate în 

timpul activității din lecție, teste de cunoștințe aplicate periodic, activități de muncă independentă în 
momentele de reactualizare a cunoștințelor, de prezentare a materialului nou, de obținere a performanței 
sau de intensificare a transferului”[1] (Jinga I. și Negreț I.). 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale, care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe 
un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, metodele alternative de evaluare 
prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu 
instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta, iar pe de altă parte, ele privesc rezultatele şcolare 
obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe 
şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare.” [5] (Radu I., 
223).  

Din perspectiva formării competenţelor, activitatea profesională a cadrelor didactice trebuie să se 
fundamenteze pe Crezul instruirii active (Kees Both): 

 “Ce aud – uit! 
 Ce aud şi văd - îmi amintesc puţin! 
 Ce aud, văd şi întreb sau discut cu cineva – încep să înţeleg! 
 Ce aud, văd, discut şi fac – însuşesc şi mă deprind! 
 Ce redau altcuiva – învăţ! 
 Ceea ce pun în practică mă transformă!”  
Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, dintre care se pot amiti: evaluarea colegială în grupuri de 

câte doi elevi sau în grupuri mai mari, explicațiile între colegi, corectarea greșelilor intenționate sau 
autoevaluarea, au multiple valențe formative și contribuie la optimizarea procesului evaluativ. 

Cea mai simplă formă de evaluare colegială este aceea de a-i lăsa pe elevi să lucreze individual câteva 
minute la un exercițiu, urmând ca apoi doi câte doi să își schimbe lucrările între ei pentru evaluare și să 
comunice verbal rezultatele. 

O altă strategie găsită de Gibbs, este evaluarea colegială în grupuri de câte doi elevi, folosind 
răspunsuri etalon, în cadrul căreia elevilor li se cere să corecteze și să noteze lucrările colegilor, folosindu-



 

 

se de „răspunsuri etalon” şi de un sistem de notare pus la dispoziţie de către profesor. Odată corectată, 
lucrarea este înapoiată elevului care a rezolvat-o, fiecare elev păstrând şi soluţiile problemelor. Notarea 
făcută de către colegi are anumite avantaje faţă de notarea făcută de profesor. Elevii explorează noi moduri 
în care pot să rezolve exerciţiile; ei au în faţă soluţia corectă şi o studiază cu atenţie pentru a putea să noteze 
lucrările colegilor. A corecta lucrarea colegilor, presupune o bună înţelegere a lecţiei. Aceasta metoda este 
eficientă deoarece îi învaţă pe elevi cum să evite greşelile și cum să progreseze, motivându-i totodată să 
obtină rezultate școlare din ce în ce mai bune.  

Evaluarea colegială în grupuri mai mari, presupune împărțirea elevilor în echipe de câte trei sau 
patru, rezolvarea individuală a unor sarcini de lucru și ulterior, compararea răspunsurilor, discutarea 
soluțiilor găsite, evidențierea greșelilor făcute de membrii grupului. După ce elevii primesc grila cu 
răspunsuri corecte, le compară cu cele ale grupului și stabilesc de comun acord care este răspunsul adoptat 
de întregul grup. 

Explicațiile între colegi reprezintă o strategie care îi ajută pe elevi să învețe mai repede, făcând mai 
puține greșeli și are mai multe etape: rezolvarea la tablă a unei probleme, împărțirea elevilor în grupuri de 
câte doi, distribuirea unor seturi de exerciții/probleme foarte asemănătoare cu cele rezolvate la tablă, 
rezolvarea de către fiecare elev a unui astfel de set, studierea timp de aproximativ 5 minute a răspunsurilor 
etalon și apoi, explicarea metodelor folosite și a soluțiilor găsite, partenerului.  

 O variantă a metodei “explicațiilor între colegi” este corectarea greșelilor intenționate, în care elevii 
grupați în perechi, primesc fișe cu probleme rezolvate, care conțin greșeli incluse intenționat. Elevii 
lucrează singuri, încercând să determine care sunt greșelile și cum se pot corecta acestea, după care fiecare 
elev explică partenerului greșelile descoperite. Metoda poate fi aplicată cu succes în multe dintre lecțiille 
de matematică, de exemplu:  

• ordinea efectuării operatiilor: “2+8∙3=10∙3=30“ 
• reguli de calcul cu radicali: “ 1075354 =+ ” 
• rezolvarea ecuațiilor/ inecuațiilor: “ 7∙x−3(x−2)=8  “ −2∙x+1 <−5, x∈Z 
   7∙x−3∙x−6=8 −2x <5−1 
 4x−6=8 −2x <4 
 4x=8−6 x <4:(−2) 
 4x=2 x < −2 
 x=4:2 , deci x=2” S={…−4; −3; −2}”    
Aceasta activitate este una plăcută, prin care elevii învață mai mult, în timp ce se susțiun unii pe alții 

și un exercițiu eficient pentru înlăturarea neclarităților,. 
O modalitate de evaluare cu largi valențe formative o constituie autoevaluarea elevilor, care poate 

să meargă de la autoaprecierea verbală și pâna la autonotarea supravegheată de profesor. Principalele 
instrumente de autoevaluare sunt chestionarele şi fişele de autoevaluare. 

Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultatelor le cultivă motivatia pentru învățătură, 
determină o atitudine pozitivă față de activitatea școlară și le dezvoltă capacitatea de autoînţelegere, 
autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii și temeri. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE UTILIZATE LA DISCIPLINA 
GEOGRAFIE 

 
PROFESOR SORESCU VASILICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE CÎRLOVA,, TÂRGOVIŞTE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNIŢA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
 

  
 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca 
predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică.  

 Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională).  

 Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Ca profesor 
de geografie, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul acesteia aflu 
la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate folosi 
pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică în unele cazuri la limbile 
străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă ajută să îmi dau seama la 
fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor sumative, care se pot 
manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, examene de bacalaureat etc., sunt 
cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de înţelegere a noţiunilor şi termenilor geografici, dar şi 
identificare şi localizare a unor elemente geografice. La ora mea, evaluarea orală are loc printr-o serie de 
întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de descrierea unei imagini şi fenomene geografice. 

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La geografie, utilizez itemi obiectivi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare, dar şi 
itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de localizare şi identificare a unor 
elemente geografice pe hărţi, dar şi de înţelegere şi explicare a unor fenomene geografice Sunt, de 
asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 



 

 

cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune.  

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

 Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi 
explicarea sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, 
colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o 
prezentare a proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a 
investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și 
cunoştinţe din diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, 
anul acesta am folosit această metodă la clasele aVIa şi a VII-a şi i-am pus pe elevi să facă proiecte despre 
tradiţii si obiceiuri, obiective turistice din diferite ţări ale lumii. 

 Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, hărţi, schiţe, fişe de 
lucru. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara clasei sau sub îndrumarea 
profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de autoevaluare pentru 
a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode sunt stimularea 
creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a motivației. Pentru 
a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La geografie, am cerut eleviilor să 
alcătuiască portofolii care să includă  

hărţi, schiţe, fişe de lucru, fişe cu informaţii geografice pe diferite teme, urmând a fi evaluaţi în funţie 
de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui 

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

PROF. SORICU DANA ANTONELA 
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEŞTII DE PĂDURE 

 FILIPEŞTII DE PĂDURE 
 
 Evaluarea predictivă, iniţială sau de pornire are scopul de a releva nivelul de pregătire al elevilor la 

începutul unei activităţi, pentru adoptarea unei strategii didactice corespunzătoare realităţilor. Evaluarea „la 
început de drum” se dovedeşte deosebit de utilă la orice clasă de început de ciclu de învăţământ sau la 
clasele unde activitatea didactică este preluată de alţi profesori. Misiunea noastră ca educatori este de a 
pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului 
românesc de astăzi, se impune o altă cale de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de realizare 
a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile 
de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca 
evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor 
pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel 
de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului 
evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare. Scopul evaluării inițiale 
este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța 
evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită 
motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu 
util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu 
se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși 
și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 
unei noi învățări. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Evaluarea inițială oferă profesorului 
și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a formula cerințele 
următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor . Pentru 
ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe) 
 Evaluarea inițială realizează două funcții: 
a)Funcția diagnostică vizează cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele și posedă 

capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program.Astfel pot fi identificate:lacunele 
pe care elevii le au în pregătire,capacitățile si abilitățile formate;conceptele principale pe care elevii le au,cu 
ajutorul cărora vor putea asimila conținuturi noi, și fondul de reprezentări care să favorizeze înțelegerea 
acestora;posibilitățile grupului de elevi și a fiecărui elev în parte de a lucra independent;abilitățile necesare 
însușirii conținuturilor experimentale și aplicative;deficiențele și dificultățile ce apar în învățare. 

b) Funcția prognostică sugerează educatorului condițiile probabile ale desfășurării noului program și 
îi permite anticiparea rezultatelor.Pornind de la datele evalăurii se pot stabili:obiectivele programului 
următor, conținuturile absolut necesare,demersurile didactice considerate adecvate posibilităților de 
învățare a elevilor.Aceasta funcție presupune gândire previzională,raționalitate,fezabilitate,determinare 
,dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora.  

 Evaluarea initială se poate realiza prin examene orale,probe scrise sau practice și are menirea de a 
oferi informații cu privire la modul în care elevii au deprinderile necesare pentru a putea parcurge etape de 
învățare viitoare. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi,educatorii 
(profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării 



 

 

şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi 
confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a 
problemelor enunţate . Dacă, urmare a acestei evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite 
carenţe, cadrul didactic care predă disciplina respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe 
noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu 
acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

 Evaluarea inițială este importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai 
raportându-ne la nivelul de cunoștințe deținute de aceștia sau la abilitățile pe care le au ,ci și prin faptul că 
poți afla, cum scriu, citesc sau gândesc. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OLTEANU SORINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI-DRAGOMIREŞTI, 

COM. DRAGOMIREŞTI, JUD. DÂMBOVIŢA 
 
,,Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire și are rolul de a stabili 

nivelul de pregătire al elevilor, în acel moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire” (Savu - Cristescu, 2014, 
144). 

Evaluarea iniţială, deşi pune în evidenţă calitatea procesului de instruire din perioada anterioară, nu 
îşi propune să dezvăluie circumstanţele care au determinat deficitul în pregătirea elevilor, cât mai ales 
măsura în care acestea pot fi remediate pe parcursul programului care urmează. Uneori, evaluarea iniţială 
poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvenţe de recuperare a ceea ce elevii nu stăpânesc 
satisfăcător, asigurându-se reamintirea unor conţinuturi sau chiar reînvăţarea acestora. 

Datele obţinute prin evaluări de această natură ajută la conturarea activităţii următoare în trei planuri:  
- modul adecvat de predare - învăţare a noului conţinut;  
- aprecierea oportunităţii de organizare a unui program de recuperare pentru întreaga clasă;  
- adaptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
 Aceasta este o activitate strategică orientativă care se realizează la început de an şcolar ,,angajează 

operaţii de măsurare, apreciere, decizie la începutul activităţilor de instruire, în vederea cunoaşterii 
nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimate în termeni de performanţă şi competenţe 
actuale sau potenţiale”( Cristea, 2000, 134). 

 Strategia acestei evaluări cuprinde referinţe la un program psihopedagogic distinct, care evaluează 
nivelul de dezvoltare al copiilor în primele zile de şcoală. 

 Evaluarea iniţială are o importanţă deosebită deoarece oferă posibilitatea cunoaşterii potenţialului de 
învăţare al elevilor la începutul unei activiţaţi, de a şti, aproximativ, posibilitatea pe care o are fiecare elev 
de a se integra în noul program de instruire, dacă vor înţelege ce va fi predate; acest tip de evaluare 
realizează două funcţii: 

• Diagnostică - ilustrează măsura în care elevii stăpanesc cunoştinţele şi şansele pe care 
le au în cazul angajării lor într-un nou program. 
• Prognostică - permite anticiparea rezultatelor în cazul angajării într-un nou program.  
Evaluarea iniţială ,,informează profesorul în legătură cu condițiile probabile ale desfășurării noului 

program (disponibilitățile, aptitudinile, capacitățile de care elevul dispune), permițând anticiparea 
rezultatelor posibile” (Radu, 2008).  

 Profesorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. Procesul 
de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor etape definite, 
înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente 
rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 



 

 

şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2015, 
p.284) . 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale se recomandă evidenţierea reușitelor elevilor până 
în acel moment, contribuind astfel la creșterea încrederii în forțele proprii. Atenția trebuie concentrată 
întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de 
mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se urmăreşte explorarea soluțiilor posibile și nu formularea 
excesivă de sugestii. Întotdeauna se formulează cu atenţie itemii care au alcătuiesc evaluarea inițială, ținând 
seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai 
obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

 Cu toate că evaluarea inițială are o istorie lungă în practica educativă, ea tinde să fie realizată tot mai 
superficial sau deloc. Aceasta se datorează în mare parte faptului că strângerea de date în această perioadă 
de început necesită timp și atenție sporite din partea profesorului precum și o gestionare eficientă a situației.  

 Totuși, acest timp alocat evaluării iniţiale, se dovedeşte a fi un timp câştigat, deoarece acest interval 
are rolul de a culege informații utile privind nivelul elevilor și al colectivului în ansamblu care vor imprima 
o anumită cursivitate acțiunilor viitoare ținând cont de particularitățile constatate, deci răspunzând 
cerințelor reale ale elevilor. În același timp, evaluarea inițială poate fi primul pas spre formarea capacităților 
de autoevaluare a elevilor în sensul că aceștia percep ca necesară analizarea propriului potențial la începutul 
fiecărei activități. 
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Evaluarea verifică, măsoară și apreciază rezultatele școlare ale elevilor obținute într-un anumit 

interval de timp.  
Scopul evaluarii: fundamentarea deciziilor, conștientizarea problemei, influențarea evoluției 

sistemului evaluat. 
Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al 

unui ciclu școlar, al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare). Are funcție diagnostică, scopul 
fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție 
prognostică, prin proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii.  

Evaluarea la inceputul unui an școlar. La începutul fiecarui nou an școlar se face o recapitulare (una-
două săptămani) a materiei predate anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi 
folosite în predarea noii materii. In această etapă evaluarea se face prin examinare orală. La finalul 
recapitulării se dă un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad mediu de dificultate): 
se evidențiază lacunele elevilor; luând evaluarea initială ca punct de reper, profesorul își face un plan de 
recuperare și proiectează activitatea diferențiată. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu 
vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a 
subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare 
(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei 
lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.  

În științele educației evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și 
condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și 
profesională a tinerei generații. Vizează toate componentele sistemului educativ, atât cele de intrare 
(comandă socială, participanți, resurse materiale) și ieșire (absolvenți, competențe, posibilități de integrare 
socio-profesională), cât și cele procesuale (obiective, conținut, metode, transformări etc.). Un obiectiv 
foarte important îl reprezintă progresul realizat de elevi de la o etapă la alta a instruirii, progres privit atât 
ca volum și calitate a cunoștințelor, cât și ca dinamică a capacităților intelective, afectiv-motivaționale și 
atitudinale ale elevilor. Utilizăm expresia evaluare inițială sau predictivă în sensul de activitate orientată în 
direcția cunoașterii particularităților obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace 
adecvate de investigare și având ca finalitate îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestuia 

A-i învăța pe elevi să gândească, să integreze logic informația actuală în structurile lor cognitive 
anterior formate și să utilizeze achizițiile memorate pentru rezolvarea unor probleme curente reprezintă, de 
fapt, esența oricărei învățări eficiente.  

Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe certificate 
(prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor 
cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”. 

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real 
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROFESOR ITINERANT (DE SPRIJIN): ŞORTAN DENISA CAMELIA 
 
Evaluarea iniţială reprezintă o funcţie de bază în procesul de învăţământ ce îşi propune o reprezentare 

clară a potenţialului şi a posibilelor lacune ce trebuie corectate sau îmbunătăţite, reprezintând un ansamblu 
de operaţii mintale şi practice prin care se urmăreşte determinarea valorii sau proprietăţilor unui obiect, 
fiind un act de emitere a unor judecăţi pe bază de măsurări sau aprecieri subiective.  

Aceasta are rolul de a stabilii care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi şi 
este un fapt necesar „la începutul unui program de instruire, ciclu de învăţământ, an şcolar, începutul unui 
capitol sau chiar al unei lecţii”. (Ioan T. Radu) Rolul evaluării iniţiale este acela de a stabili care este nivelul 
de pregătire al elevilor. Un prim obiectiv urmărit în evaluarea şcolară a elevilor îl constituie cunoştinţele 
acestora. Volumul şi calitatea achiziţiilor şcolare reprezintă nu numai factorul de succes în activităţile 
viitoare, ci şi fundamentul pe care se clădeşte întregul edificiu al personalităţii.  

 Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe de recuperare. Altfel spus, evaluarea iniţială reflectă într-un mod obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară creări premiselor favorabile unei noi învăţări. Prin aceasta, pentru a putea avea 
rezultatele pe care ni le dorim în urma evaluării trebuie să ţinem seama de unele aspecte precum: tratarea 
diferenţiată a fiecărui elev, în funcţie de nivelul stabilit în urma evaluării iniţiale, conţinutul învăţării trebuie 
selectat în aşa fel încât să ajungem acolo unde ne propunem, metodele si procedeele treuie alese atent încât 
să asigure învăţarea activă şi formativă, formele de activitate trebuie îmbinate şi alternate eficient.  

Evaluarea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este 
cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare 
prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic.  

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Elevii trebuie să înţeleagă evaluarea ca pe un exerciţiu util activităţii de învăţare şi nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică procese psihologice (emoţii, frici etc.) mai ales că rezultatele nu se pun în catalog 
iar aceştia se pot concentra liber asupra rezolvării itemilor propuşi altfel că rezultatele pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învăţări. 

Ioan Cerghit spunea că evaluarea iniţială „este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregatirea necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări” identificând nivelul achiziţiilor iniţiale 
ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Aceasta merge pe principiul temporalităţii şi e necesar 
să se efectueze la începutul unui program de instruire, oricare ar fi el (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol sau al unei lecţii). 

Printre avantajele evaluării iniţiale se numără şi faptul că oferă profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al 
studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinele următoare. 

În opinia mea, evaluarea iniţială reprezintă o primă fundaţie pe care se clădeşte întregul proces 
didactic. Cu alte cuvinte, ne arată de unde pornim, ce trebuie să îmbunătăţim în „fundaţia” pe care dorim 
să o construim, de ce avem nevoie pentru a îmbogăţii această fundaţie. În munca mea cu elevii cu CES, în 
urma evaluării iniţiale, la începutul semestrului, construiesc obiectivele planului de intervenţie personalizat 
şi încerc să găsesc cele mai bune soluţii pentru ca elevul să depăşească lacunele dobândite pe perioada 
vacanţei.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF. ȘORTAN MARIUS 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

 
În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 

de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Profesorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât 



 

 

şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare.Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma 
în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale ale strategiei de 
evaluare iniţială, fixează „obiectul evaluării iniţiale” la nivel de „cunoştinţe şi capacităţi” de bază necesare 
pentru realizarea ulterioară a oricărui program de instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar, treaptă de 
învăţământ), care reprezintă „premise (pre-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe”. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe 
certificate (prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a 
resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 
PROFESOR ANCA ŞOVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ŞOVA” PODURI, BACĂU 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A B 
 
Evaluarea la limba şi literatura română se poate realiza având ca scop criterii calitative şi criterii 

cantitative, care pot varia în funcţie de calitatea învăţării, de complexitatea obiectivelor şi de capacitatea de 
asimilare a elevilor.  

În evaluarea iniţială, am urmărit următoarele competenţe generale: redactarea textului scris de diferite 
tipuri; utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

Spre exemplificare, vă ofer testul de evaluare iniţială aplicat la clasa a VII-a: 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
Anul şcolar 2019/2020 
Disciplina Limba şi literatura română 
Clasa a VII-a 
Numele şi prenumele elevului:_______________________________________________  
Data susţinerii testului:_________________ 
 Nota obținută:_______________________ Semnătura părintelui:_____________________ 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
PARTEA I         ______(60 de puncte) 
Citeşte textul: 
O adiere de vânt răcoritor începuse să sufle dinspre larg; bătrânul își ridică încet șapca, ațintindu-

și ochii spre fundul îndepărtat al zării. 
O pată albă se desprinsese la orizont și creștea, în lumina soarelui, din ce în ce mai mare. 
Era o corabie cu pânzele întinse, ce se apropia de port. 
Bătrânul își trecu încet mâna prin părul lui alb, în care vântul se juca nebunatic. 
A, ce cunoștință veche îi era vântul acesta, ce bine îi știa el nebuniile lui înșelătoare! De câte ori nu-

l aștepta ca pe un prieten bun, de ajutor, când îi umfla pânzele însuflețindu-i corabia, ce despica valurile 
ca o pasăre în zbor cu aripile întinse. Și de câte ori nu-l blestemase, când își cerca puterile cu dânsul, 
deslănțuindu-și furia asupră-i.  Jean Bart, Jurnal de bord ) 

 
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 
A. 
1. Desparte în silabe cuvintele: desprinsese, cunoștință, furia. 3 puncte 
______________________________________________________________________________ 
2. Indică grupurile de sunete (diftong, triftong, hiat) din cuvintele: adiere, creștea, corabia.  
6 puncte_____________________________________________________________ 
3. Scrie antonimele cuvintelor: prieten, îndepărtat, alb, întinse. 8 puncte 
______________________________________________________________________________  
4. Scrie un enunț prin care să demonstrezi omonimia cuvântului port.  2 puncte  
______________________________________________________________________________  
5. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele din 

text menţionate în coloana din stânga.    14 puncte 
  



 

 

 
6. Identifică funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text.    8 puncte 

 
B.  
1. Scrie câte un enunț în care să precizezi:       9 puncte  
a) care este personajul din textul dat: ________________________________________________ 
b) unde se petrece acțiunea: _______________________________________________________ 
c) ce zărește bătrânul ___________________________________________________________ 
2. Alege varianta corectă:         4 puncte  
Fragmentul citat este - un text narativ. 
- un text descriptiv.  
 3. Transcrie din text o structură care să conțină o personificare și o structură care să conțină o 

comparație.           6 puncte 
______________________________________________________________________________ 
PARTEA a II-a (30 de puncte) 
Redactează o compunere narativă de 100-150 de cuvinte în care să-ți imaginezi o continuare a 

fragmentului citat. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________ 

Notă! În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie 
să se încadreze în limita minimă de spaţiu cerută. 

Redactare: 10 puncte: registrul de comunicare, stilul și vocabularul – 2 p.; coerența textului – 2 p.; 
ortografia – 3 p. (0-1 greșeli – 3 p.; 2-3 greșeli – 2 p.; 4 greșeli – 0 p.); punctuația – 1 p.; așezarea în pagină 
și aspectul lucrării -2 p. 
  

  Valoarea morfologică 
bătrânul  
albă  
încet  
-l  
își  
spre  
știa  

  Funcţia sintactică 
începuse  
bătrânul  
albă   
corabia  



 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
Anul şcolar 2019/2020 
Disciplina Limba şi literatura română 
Clasa a VII-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. 
PARTEA I (60 de puncte) 
A. 1. despărţirea în silabe a cuvintelor: des-prin-se-se, cu-noş-tin-ţă, fu-ri-a. 3 puncte 
2. Indicarea grupurilor de sunete (diftong, triftong, hiat) a cuvintelor: adiere – hiat, creștea - diftong, 

corabia - hiat.         6 puncte 
3. numirea antonimelor pentru cuvintele: prieten - duşman, îndepărtat - apropiat, alb - negru, întinse 

- strânse.       8 puncte 
4. notarea unui enunț care să demonstreze omonimia cuvântului port.  2 puncte 
De exemplu: Eu port pantofi cu toc. 
5. Completarea tabelul, precizând valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele din text 

menţionate în coloana din stânga.    14 puncte 
 Valoarea morfologică 
bătrânul Substantiv comun 
albă Adjectiv propriu-zis 
încet Adverb de mod 
-l Pronume personal 
își Pronume reflexiv 
spre Prepoziţie simplă 
știa Verb predicativ 

6. Identificarea funcțiilor sintactice ale cuvintelor subliniate în text.   8 puncte 
 Funcţia sintactică 
începuse Predicat verbal 
bătrânul Subiect exprimat 
albă Atribut adjectival 
corabia Complemet direct 

B. 1. notarea un enunț precizând:        9 puncte 
a) care este personajul din textul dat: Personajul textului este bătrânul. 
b) unde se petrece acțiunea: Acţiunea se petrece pe o corabie. 
c) ce zărește bătrânul Bătrânul zărește o pată albă. 
2. Alegerea variantei corecte:        4 puncte 
Fragmentul citat este un text descriptiv. 
3. Transcrierea unei structuri care să conțină o personificare: însuflețindu-i corabia 
o comparație: ca pe un prieten bun  6 puncte 
PARTEA a II-a (30 de puncte) 
• Continuarea textului cu idei cât mai originale/ continuare ezitantă 10/5 puncte 
• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 
• coerenţă si echilibru al compoziţiei 5 puncte 
Redactare: 10 puncte: registrul de comunicare, stilul și vocabularul – 2 p.; coerența textului – 2 p.; 

ortografia – 3 p. (0-1 greșeli – 3 p.; 2-3 greșeli – 2 p.; 4 greșeli – 0 p.); punctuația – 1 p.; așezarea în pagină 
și aspectul lucrării -2 p. 

 
10 puncte se acordă din oficiu Punctaj maxim: 100 de puncte 
 



 

 

EVALUAREA PRIN PLANUL DALTON 
 

LAURA ELENA ȘOVĂILĂ, 
PROFESOR ÎNV.PREȘC, GRĂDINIȚA P.P. NR. 53, CONSTANŢA 

 
Plecând de la afirmația „Nu există act educativ care să nu implice, direct sau indirect, evaluarea și/sau 

autoevaluarea celui care învață, a celui care organizează și conduce învățarea, a oamenilor și a comunităților 
sociale în slujba cărora funcționează instituția educativă”, spune Ioan Nicola în Evaluarea-componentă 
majoră a procesului de învățământ; vom prezenta un exemplu de bună practică în realizarea evaluării 
preșcolarilor prin abordarea Planului Dalton.  

Evaluarea este menită să estimeze progresele de ȋnvățare şi să certifice capacităţile şi competenţele 
formate, să identifice ceea ce copilul nu a ȋnţeles sau nu stăpâneşte. Ȋn acelaşi timp, vizează să descopere 
disfuncţiile din procesul de predare-ȋnvăţare-evaluare, să distingă sursele erorilor, să certifice calitatea 
predării şi învăţării, având o funcţie reglatoare asupra acestora. 

Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană urmăreşte individualizarea instruirii 
copiilor, tratarea diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare 
a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia 
pregătirea de nivel superior a educatorilor care să le permită înţelegerea complexă a situaţiilor de învăţare. 
Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, nediscriminarea 
educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de 
responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative 
educaţionale specifice vârstei.Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă 
activităţii „mister didactic” se constituie ca o aventură a cunoaşterii în care copilul e participant activ pentru 
că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, dezbateri, 
descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolva sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit în 
finalul activităţii. Astfel efortul copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor psihice şi de 
cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul 
mediului concret şi prin corelaţiile, elaborate interactiv, în care copiii îşi asumă responsabilitatea şi verifică 
soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual în perechi. Ideile grupului au 
încărcătura afectivă şi originalitate atunci când respectă principiul flexibilităţii.  

Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de informare pentru adulţi şi copii 
sunt multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare mai atractivă decât alta. 

Vom prezenta realizarea evaluării preșcolarilor prin aplicarea la grupă a Planului Dalton care are un 
rol activ și dezvoltă o funcție de feed-back pentru copil. În acest context, copilul devine partener educațional 
într-un sistem ce oferă transparență, siguranță, deschidere. Aspectul cel mai important este acela că 
preșcolarul este evaluat pentru ceea ce știe și nu este sancționat pentru ceea ce nu știe. 

Utilizarea Planului Dalton de la o vȃrstǎ foarte fragedǎ, de-a lungul anilor, ȋi ajutǎ pe copii sǎ învețe 
sǎ ȋşi identifice propriile interese, sǎ-şi gestioneze eficient timpul şi cum să-și asume responsabilitatea 
pentru propria lor educație.  

Educatoarea inițiază/elaborează sarcini didactice şi monitorizează relațiile dintre perechi, urmărind: 
 încurajarea comunicării,  
 construirea relaţiilor între copii,  
 influenţarea perechilor în îndeplinirea/ rezolvarea sarcinilor. 
La nivelul ȋnvǎțǎmȃntului preşcolar, Planul Dalton a fost adaptat şi ajustat ȋnfuncție de specific 

lvȃrstei copiilor. Planul Dalton creează cele mai bune condiții posibile pentru dezvoltarea personală, 
intelectuală și socială a preșcolarilor, promovȃnd independența, libera inițiativǎ, responsabilitatea, 
încrederea în sine şi cooperarea ȋntre copii. Planul Dalton este unul dintre cele mai de success modele 
educaționale centrate pe copil din lume. 

Evaluarea în Planul Dalton are loc la final de săptămână-vineri:  
 la finalul zilei se va desfǎşura activitatea de evaluare sǎptǎmȃnalǎ;  
 evaluarea se va realiza ȋn pereche; noi ca și educatoare verificǎm produsele activitǎții copiilor 

(dacǎ este cazul);  



 

 

 copiii vor aprecia gradul de cooperare şi plǎcere de a fi cu perechea respectivǎ, vor evidenția 
dificultǎțile ȋntȃmpinate şi modul de rezolvare a acestora;  

 se recomandǎ ca noi, ca și cadre didactice sǎ ȋncurajăm comunicarea ȋntre preşcolari, iar noi sǎ fim 
mai mult un spectator ȋn acest moment al evaluǎrii; puteți avea ȋncredere cǎ preşcolarii pot fi buni evaluatori 
şi critici, trebuie doar sǎ-i stimulăm şi sǎ le oferim libertatea de a-şi forma şi dezvolta competențele 
necesare; 

 tot vinerea are loc și evaluarea cadrului didactic de către preșcolari,când fiecare copil oferă 
educatoarei un emoticon (față veselă/ tristă sau indiferentă).Aceste emoticoane sunt oferite ce către copil 
în funcție de cum a perceput-o el pe educatoare în acea săptămână. 

 
Bibliografie: 
Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom; 
Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

(GRUPA MICĂ) 
 

PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR SOVEA RODICA 
GPN PEȘTIȘORUL DE AUR ZLATNA 

 
,,Evaluarea merită un loc important în procesul de învățământ, din care fece parte integrantă. Ea 

are întotdeauna un raport direct sau inditect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.” (D. 
AUSBEL) 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsuare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de 
delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

Evaluarea iniţială la grupa mică vizează, în primul rând, observarea capacităţii de integrare în grup şi 
de relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului copiilor la primul 
contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. 

Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială urmăresc nivelul la care se află copiii la intrarea în 
grădiniţă, în ceea ce priveşte: 

●Dezvoltarea intelectuală – exprimare, cunoştinţe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoştinţe 
ce permit înţelegerea poziţiilor spaţiale, cunoaşterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simţurilor 
(gust, văz, auz). 

●Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută mişcări 
simple la comandă. 

●Dezvoltare artistică – ţine creionul, desenează linii (chiar şi mâzgălituri), colorează, cântă. 
●Dezvoltare socio-emoţională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădiniţei, 

participarea, stabilitatea şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistenţa la efort. 
Instrumentele de evaluare utilizate sunt diverse şi sunt selectate ţinând cont de vârsta mică şi de faptul 

că grupa este formată din copii de trei ani, deci nu au încă cunoştinţe, pricepri şi deprinderi specifice. De 
aceea se urmărește în primul rând cunoaşterea mediului din care provin copiii pentru a stabili gradul de 
dezvoltare la care s-a ajuns în familie şi pentru a crea acea legătură atât de importantă (mai ales în acest 
moment de debut) între grădiniţă şi familie. 

Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădiniţa: probe orale, practice, observarea 
comportamentului în timpul activităţilor, dialogul cu copiii, şi mai puţin utilizate au fost probele scrise şi 
studiul produselor activităţii. 

Probele de evaluare iniţială se aplică pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului şcolar, unui număr 
copii şi comportamentele urmărite sunt stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderile de bază, 
necesare integrării active în activitatea educaţională din învăţământul preşcolar. 

 
Bibliografie:  
Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis Cartea educatoarei, (2000), Ghid 

practic-alpicativ, Târgu Mureş Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. STRATEGII ȘI TEHNICI DE 
EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR MARIANA AURELIA ȘOVRE 
SCOALA GIMNAZIALA CERNEȘTI - CIOCOTIȘ 

 
 ”Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. 

Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. D. Ausubel 
 
Evaluarea inițială se realizează „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an 

şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Radu, 2000, p. 117). În cadrul procesului 
didactic strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 
Funcţia sa generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în măsura proiectării unor obiective care vizează 
cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, determinată 
temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de învăţământ etc. 
Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe certificate (prin 
note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor cognitive 
şi noncognitive necesare integrării în activitatea care urmează. 

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu 
există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită 
fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. 
Evaluarea poate îmbrăca variate forme de verificare şi procedee de evidenţiere a performanţelor elevilor, 
distingându-se astfel trei tipuri fundamentale de evaluare, cuprinzând fiecare mai multe metode : 

1. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în care performanţa trebuie 
manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea de a transmite verbal 
mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica sensul cuvintelor 
prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii etc. Verificarea orală se 
realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse tehnici, cum ar fi: a) conversaţia de verificare (prin 
întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual (repovestire după imagini); c) descrierea şi reconstituirea (prin 
piese de puzzle); e) completarea unor dialoguri incomplete. 

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
2. Evaluarea scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari într-un timp 

limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi timp 
un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai emotivi sau 
a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. Metoda de 
evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); b) 
activitatea de muncă independentă în clasă; c) lucrarea de control (anunţată); d) tema pentru acasă; e) testul. 

3. Evaluarea practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice însuşite, 
de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de însuşire a 
priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această metodă se realizează 
printr-o mare varietate de forme: a) confecţionarea unor obiecte; b) executarea unor experienţe sau lucrări 
experimentale; c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice etc. De o importanţă covârşitoare în ciclul primar 
sunt şi metodele şi instrumentele complementare, cum ar fi: observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul. 

Firesc că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi că 
nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a diferitelor 
tehnici. Sarcina cea mai importantă a dascălului este să aleagă cea mai eficientă și mai potrivită metodă de 
evaluare, ținând cont de specificul activității, de nivelul și vârsta copiilor și de toate aspectele pe care această 
activitate le implică. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate.  



 

 

Astfel, pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- adaptare la particularitățile elevilor; 
- selecția riguroasă a conținuturilor; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă a metodelor și tehnicilor de evaluare. 
Inaintea fiecarui act de evaluare, le-am comunicat criteriile pe baza cărora vor fi apreciați si notați, 

precizându-li-se că vor fi solicitați să aplice criteriile respective în evaluarea colegilor sau chiar în 
autoevaluare.  

Însă cel mai important aspect este necesitatea promovării unei relații de încredere reciprocă între elev 
și cadru didactic, pentru a conduce la ceea ce I. Radu numește „asocierea subiectului la propria lui formare”, 
inclusiv în ceea ce privețte evaluarea activității sale. Am putea concluziona că rolul cel mai important al 
evaluării este acela de a dezvolta la elevi capacități autoevaluative, o mai mare autonomie și 
responsabilitate. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
www.tribunainvatamantului.ro 



 

 

TRATAREA DIFERENȚIATĂ ȘI EVALUAREA ELEVILOR 
 

PROF. ING. SPIRIDON LILIANA DANIELA 
COLEGIUL ”AUREL VIJOLI” FĂGĂRAȘ 

 
 O problemă care se impune rezolvată, este rezultatul în urma evaluării elevilor. Calitatea este 

reprezentată aici, nu de încărcarea conţinutului cu foarte multe cunoştinţe, ci cu acele cunoştinţe care spun 
mult sub aspectul semnificaţiilor, valorii, viabilităţii, eficienţei practice.  

Lucrare se doreşte a fi o cercetare cu caracter ameliorativ, al cărei scop este verificarea ipotezei 
conform căreia tratarea diferenţiată a elevilor în cadrul lecţiei de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 
după predarea unei unităţi de învăţare duce la obţinerea unui progres real al elevilor, la o creştere a 
performanţelor obţinute de elevi, în special la clasele eterogene şi/sau cu un nivel coborât de pregătire. 

Tratarea diferenţiată a elevilor este necesară datorită existenţei celor trei diferenţe între elevi: 
∗ diferenţe în nivelul de pregătire 
∗ diferenţe în modalitatea preferată de învăţare 
∗ diferenţe în interesele personale 
Perioada de cercetare s-a întins pe perioada unui semestru şi s-a desfăşurat în aceeaşi unitate de 

învăţământ (Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraş). 
S-au luat în studiu două clase – clasa a XI-a A (29 elevi) şi clasa a XI-a B (27 elevi) – cu nivel de 

pregătire şi nivel atitudinal asemănătoare, astfel încât rezultatele experimentale să poată fi comparate şi 
experimentul să fie edificator pentru ipoteza fixată. Aprecierea omogenităţii celor două clase s-a realizat 
prin calcularea mediei aritmetice a rezultatelor obţinute de fiecare clasă în parte, după administrarea 
aceluiaşi test iniţial. 

Modelul experimental s-a desfăşurat în mai multe etape: 
Administrarea testului iniţial - acelaşi pentru ambele clase, pentru 
cunoaşterea nivelului de plecare propriu-zis şi pentru aprecierea omogenităţii celor două clase. 
Introducerea factorului experimental, respectiv modificările vizate la 
clasa experimentală (XI B), pe care o vom denumi “grup experimental B”. 
Administrarea testelor de evaluare la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare şi la finele semestrului I, 

aceleaşi pentru ambele clase. 
Interpretarea testelor s-a realizat prin completarea tabelului de analiză a testelor, care  
oferă prilejul cunoaşterii rezultatelor fiecărui elev, precum şi rezultatele la nivelul clasei, defalcate.  
În etapa de interpretare a rezultatelor experimentului pedagogic 
am folosit valoarea semnificativă a diferenţei dintre mediile aritmetice ale datelor colectivelor 

experimental şi martor. 
În urma aplicării şi corectării testului iniţial de stabilire a nivelului de pregătire anterioară a elevilor 

celor două clase, am constatat că există o diferenţă minimă între mediile aritmetice ale celor două clase , 
deci cele două clase au niveluri asemănătoare de cunoştinţe, ceea ce permite cercetări experimentale 
comparative. 

Pentru o mai bună comparare a rezultatelor celor două clase la testul predictiv şi pentru o evidenţiere 
a progresului şcolar viitor, am trasat poligonul frecvenţelor pentru cele două colective de elevi, pe aceleaşi 
coordonate (fig.1) şi diagrama areolară, reprezentând, în procente, numărul elevilor situaţi pe cele patru 
nivele de performanţă amintite. 

 Fig.1 Poligonul frecvenţelor pentru cele două clase după aplicarea testului iniţial 
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Numărul mic de note peste şase obţinut de elevii ambelor clase la testul iniţial dă o conformitate 
deosebită curbei docimologice, notele centrându-se spre extrema stângă, iar amploarea curbei fiind mai 
mare în jurul notei cinci,atât în cazul grupului martor A, cât şi pentru clasa de studiu B. Se observă că 
nivelul celor două clase este scăzut. 

Cu ajutorul acestei reprezentări se observă cu uşurinţă dezacordul dintre cantitatea de informaţie 
stocată şi posibilitatea elevilor de a opera cu ea.. Se observă, de asemenea, că nici un elev nu are formate 
competenţe de tip “rezolvare de probleme”, care implică creativitatea elevului. Situaţia este asemănătoare 
pentru ambele clase. 

Pentru a putea demonstra valabilitatea ipotezei formulate şi pentru o analiză corectă şi completă a 
progresului şcolar, am administrat un test final , la sfârşitul semestrului I, acelaşi pentru ambele clase, iar 
rezultatele obţinute de elevii celor două colective, experimental şi martor. 

La sfârşitul semestrului se menţine decalajul dintre notele obţinute de elevii celor două clase. Astfel 
că: 

• în cazul clasei experimentale curba frecvenţelor s-a menţinut aproximativ între aceleaşi limite ca şi 
la ultimul test de progres, media clasei urcând foarte puţin, de la 6,85 la 6,92; maximul curbei docimologice 
a rămas în jurul notei 7; 

• în cazul grupului martor A, media aritmetică a notelor a scăzut mai mult, iar amploarea curbei 
frecvenţelor s-a mutat de la nota 6, la testul de progres 2, la nota 5, în cazul testului final. 

Analizând rezultatele obţinute de elevii clasei experimentale, comparativ cu cele obţinute de elevii 
clasei martor de-a lungul semestrului I, s-a observat o creştere a performanţelor acestora în ceea ce priveşte 
înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor noi, precum şi formarea deprinderilor de a rezolva probleme prin 
aplicarea celor mai adecvate metode. Evoluţia curbelor docimologice de-a lungul semestrului, în cazul 
claselor de studiu (vezi fig. 2), ilustrează o deplasare, în timp, spre dreapta (note peste 5) a maximului 
acestor curbe. 

În cazul clasei martor, evoluţia curbei docimologice de-a lungul unui semestru nu arată un progres 
real al elevilor acestei clase în ceea ce priveşte operaţionalitatea şi creativitatea gândirii.  

 
 
 
 
Fig.2 Evoluţia curbelor docimologice de-a lungul semestrului I pentru grupul experimental A și 

pentru grupul experimental B 
Succesul şcolar este un indicator sintetic al randamentului şcolar, o relaţie de concordanţă între 

solicitări (“ceea ce se cere” , exigenţele şcolare în vigoare) – capacităţi (resursele psihoindividuale, “ceea 
ce se poate face” efectiv) – realizări (rezultate, note, performanţe). 

Progresul realizat de elevii clasei de studiu, în comparaţie cu elevii clasei martor, care au primit 
aceleaşi informaţii, aceleaşi teste de evaluare didactică, singura variabilă introdusă clasei experimentale 
fiind tratarea diferenţiată a elevilor în lecţiile de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor după 
predarea unei unităţi de învăţare, dovedeşte că strategia diferenţierii este o strategie importantă de 
optimizare a învăţării, de prevenire şi înlăturare a fenomenelor de inadaptare, eşec, insucces şcolar. 
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TIPURI DE INDICATORI DE CALITATE 
 

PROF. SPRÎNCU LILIANA GABRIELA 
GRĂDINIȚA ”ALBINUȚA” BUCUREȘTI 

 
În opinia lui Constantin Șerban Iosifescu, un produs sau un serviciu este definit ca fiind „de calitate” 

numai dacă, pe de o parte, respectă anumite standarde în funcţie de care a fost definit (adică îndeplineşte 
funcţiile pentru care a fost creat) şi, pe de altă parte, dacă îndeplineşte sau depăşeşte aşteptările 
beneficiarilor, dacă îi place, dacă îl încântă. 

Putem avea calitate în educaţie numai dacă, ceea ce şcoala oferă satisface nevoile afirmate sau 
implicite ale indivizilor sau ale comunităţii şi, dacă, pe de altă parte, beneficiarii serviciilor educaţionale se 
declară mulţumiţi de serviciile educaţionale oferite. 

Ca atare, stabilirea şi respectarea unor principii ale calităţii sunt esenţiale pentru orice organizaţie 
care doreşte oferă produse sau servicii de calitate. Constantin Șerban Iosifescu afirmă că, creşterea calităţii 
educaţiei oferite de şcoală se poate realiza prin: 

1. Creşterea calităţii activităţii elevilor: 
– îmbogăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor prin noi strategii şi metode de învăţare, prin 

interacţiunea cu alţi elevi etc.; 
– creşterea performanţelor elevilor – rezultatele şcolare, rezultatele la examene, educaţia pentru 

folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare, educaţia civică şi pentru „cetăţenia democratică” 
etc.; 

2. Creşterea calităţii instruirii prin intervenţii asupra: 
– scopurilor şi obiectivelor; 
– manualelor şi materialelor didactice; 
– programe speciale de recuperare şi de individualizare a educaţiei; 
3. Creşterea calităţii evaluării: 
– observarea sistematică a activităţii elevilor; 
– evaluarea permanentă a performanţelor elevilor; 
– elaborarea de portofolii de evaluare; etc. 
4. Creşterea calităţii mediului de învăţare: 
– mărimea clasei; 
– ambianţa şi climatul din clasă; 
– achiziţia de mobilier şi a unor noi echipamente care să îmbunătăţească climatul şi ambianţa; 
5. Creşterea calităţii vieţii şcolare: 
– siguranţa fizică şi psihică a elevilor în şcoală; 
– calitatea relaţiei profesor–elev; 
– accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 
– accesul la servicii de consultanţă, consiliere şi orientare pentru carieră. 
6. Creşterea calităţii managementului şcolar: 
– proiectarea dezvoltării şcolare;– formarea şi dezvoltarea personalului; 
– relaţiile interpersonale; 
– cultura şcolii – valorile, normele, mentalităţile, modurile de gândire etc. 
7. Creşterea calităţii personalului: 
– dezvoltarea competenţei generale a profesorilor – cunoaşterea limbilor străine, utilizarea 

tehnologiilor moderne, informarea pedagogică etc.; 
– dezvoltarea unor noi strategii, metode şi stiluri de predare, dezvoltarea materialelor didactice etc.; 
– îmbunătăţirea caracteristicilor personale – formare iniţială, experienţă didactică, grade didactice, 

vârsta etc.; 
– îmbunătăţirea formării profesorilor la nivelul şcolii prin schimburi de experienţă, predare în echipe; 
– îmbunătăţirea formării externe a profesorilor – la CCD, în cadrul proiectelor de reformă etc. 
8. Creşterea capacităţii financiare a şcolii – creşterea capacităţii de a procura resurse financiare 

(indiferent de sursă); 



 

 

9. Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, elevilor, întregii comunităţi faţă de educaţia oferită 
de şcoală: 

– creşterea prestigiului şcolii în comunitate – ceea ce poate duce la atragerea unor resurse educaţionale 
sporite; 

– nivelul de participare a părinţilor şi altor membri ai comunităţii la viaţa şcolară; 
10. Extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii – programe de educaţie a adulţilor, 

consultanţă juridică, educaţie sanitară etc. 
11. Creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către şcoală pentru nevoile prezente şi viitoare 

ale copiilor şi tinerilor: 
– creşterea nivelului de autonomie şi responsabilitate a elevilor pentru propria lor învăţare – elevii 

sunt „învăţaţi să înveţe” şi să se orienteze în societate; 
– creşterea procentului absolvenţilor care îşi continuă studiile; 
12. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre componentele sistemelor de calitate. De exemplu, noile programe 

de studiu, combinate cu o mai bună calificare a profesorilor vor duce la o reuşită sporită a elevilor la 
examenele naţionale. 

Poate fi realizată orice combinaţie a categoriilor de indicatori expuse mai sus. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
IOSIFESCU, S., BLENDEA, P. și alții (2005) Managementul și cultura calității la nivelul unității 

școlare, IȘE, București 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. STAIER IOANA-ELENA 

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA 

 

Evaluarea iniţială are un scop precis: acela de a stabili, cât mai exact cu putinţă câteva lucruri absolut 
necesare fiecărui profesor pentru a-şi elabora strategia didactică la o clasă anume.  

Motivaţia elevilor pentru învăţare, asociată cu capacitatea de învăţare şi cu pregătirea lor anterioară 
sunt repere importante care-i permit fiecărui profesor să se orienteze în munca lui şi să adopte strategia 
pedagogică cea mai potrivită unei situaţii date (şcoală, clasă, material uman). 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de ciclu de învăţământ 
sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind foarte important a 
se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noii 
ani de studiu. 

De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare 
al fiecăruie dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a 
formula cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma 
evaluării iniţiale se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, 
pentru cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate.  

Avem în vedere prin urmare, cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, de deprinderi și strategii cognitive – de bază şi de competenţe care au 
fost dobândite în timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de 
vârsta şcolară şi psihologică. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinţe, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

Evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina cunoştinţele şi acele capacităţi 
care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea pentru formarea unor competenţe 
noi. 

Este importantă astfel detectarea acelui potenţial de instruire (instruibilitatea), acel potenţial de 
dezvoltare şi potenţialul de educare (educabilitatea), deci acea zonă a unei dezvoltări viitoare, apropiate, a 
elevului; toate acestea, pentru a putea stabili un punct de plecare care ar putea servi drept reper pentru 
evaluarea progresului şcolar. 

Evaluarea prin teste. Testul de cunoştinţe sau deprinderi este o probă complexă aplicată oral, scris 
sau practic, cu ajutorul căreia măsurăm şi evaluăm cu mai mare precizie performanţele şcolare în raport de 
obiective şi conţinut. 



 

 

Testele au un grad mai mare de fiabilitate (de fidelitate, de încredere în măsurare), pot fi corectate şi 
repetate oferind posibilitatea de a controla condiţiile de aplicare. Dacă se are în vedere momentul 
intervenţiei, testele pot fi: iniţiale, de progres şi finale. 

Testele iniţiale sunt folosite în scopul realizării unei evaluări iniţiale, fiind administrate la începutul 
unui program de instruire. Ele oferă profesorului date cu privire la nivelul anterior de cunoştinţe şi la 
capacitatea lor de învăţare, pe baza cărora este alcătuit viitorul program de instruire.  

Testele de progres sau formative se administrează pe tot parcursul procesului de predare-învăţare, 
după fiecare capitol sau după un număr de lecţii mai dificile, dar importante pentru înţelegerea celor care 
urmează. Rezultatele obţinute oferă profesorului informaţii cu privire la eficienţa metodologiei aplicate, 
permiţând reluarea unor probleme neînţelese, organizarea unor activităţi didactice diferenţiate, anumite 
completări sau sistematizări. 

Testele finale sunt folosite după parcurgerea unui capitol, la încheierea unui semestru sau an şcolar. 
Întrebările din cadrul lor vor fi centrate pe obiectivele didactice majore ale programului de instruire, vizând 
mai mult elementele esenţiale şi capacitatea elevilor, de a opera cu cunoştinţele asimilate. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare).  

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului 
evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

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

Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de profesor.  

 Funcția prognostică presupune: raționalitate, determinare, dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor 
și a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea acestora. 

 Evaluarea iniţiala este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funcțiile ei 
sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea 
activității în condiții de eficiență. 

 
Bibliografie 
1. Chiş, Vasile, Profesorul între curriculum şi evaluare, Editura Presa universitară clujeană, Cluj 2001 
2. Ionescu, Miron; Radu, Ion, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995 
3. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2000 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR STAN ARGENTINA-FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REGINA MARIA” 

 
 Evaluarea iniţială este de mare importanţă psihologică şi pedagogică. Ea se efectuează la începutul 

unui program de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ, a unei teme/ capitol din programa 
şcolară etc.),îndeplinind o funcţie predominant de diagnosticare şi având ca scop dezvăluirea nivelului de 
la care se porneşte în activitatea de învăţare.  

 Evaluarea iniţială oferă posibilitatea de a constata nivelul de pregătire al unei clase de elevi, nivelul 
de dezvoltare exprimat în volumul şi calitatea cunoştinţelor dobândite anterior, priceperile, deprinderile şi 
aptitudinile lor intelectuale, nivelul de dezvoltare a proceselor intelectuale. Ea reprezintă una din premisele 
conceperii programului de instruire, cunoaşterea acestor achiziţii . 

 Evaluarea iniţială este foarte importantă pentru reuşita activităţii de instruire deoarece oferă 
posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor la începutul unei activităţi, dacă pot să se 
integreze în noul program de instruire, dacă vor putea înţelege conţinutul ce va fi predat. Ausubel 
R.subliniază:”Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce 
influenţează cel mai mult învăţarea, este ceea ce ştie elevul la pornire. Asiguraţi-vă de ceea ce ştie şi 
instruiţi-l în consecinţă!” 

 Este necesară evaluarea iniţială la începutul unui ciclu de învăţământ, an şcolar sau după o întrerupere 
de mai lungă durată a activităţii,dar şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole. Ea 
permite atât profesorului cât şi elevului şă-şi formeze o reprezentere cât mai corectă asupra situaţiei 
existente şi asupra cerinţelor cărora urmează să răspundă. 

 Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care: 
 * existenţa unei eterogenităţi în ceea priveşte pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere mai 

mare de activitate, poate apărea nevoia unor programe de recuperare sau lucru diferenţiat, cel puţin pe 
durata unei pe o perioadă, în care diferenţa dintre elevi poate fi atenuată; 

 * asigurarea continuităţii în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe şi în formarea unor capacităţi, 
când ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 

 * nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 
 Funcţia prognostică a evaluării iniţiale se asigură numai dacă resursele şi elementele necesare 

activităţii următoare sunt stabilite, proiectate şi utilizate în concordanţă cu potenţialul de învăţare al elevilor 
pe care l-a pus în evidenţă. B.Bloom sublinia că, în situaţia în care comportamentul cognitiv iniţial (adică 
măsura în care elevul şi-a însuşit cunoştinţele fundamentale necesare învăţării care urmează), 
caracteristicile afective iniţiale(înţelese ca dorinţă de învăţare şi nivel motivaţional) şi calitatea instruirii 
sunt pozitive, atunci performanţele elevilor vor fi şi ele pozitive şi de nivel acceptabil . 

 Evaluarea iniţială constă în obţinerea de informaţii privind trei aspecte esenţiale: 
 - analiza situaţiei, care constă în identificarea elementelor observabile ale realităţii înconjurătoare 

(populaţia implicată în activitate, structurile şi organizările în funcţiune, instituţiile responsabile pentru 
activitatea în cauză) ; 

 - cunoaşterea potenţialului uman al celor care participă la activitate (profesori, elevi, părinţi) ; 
 - transformarea datelor în probleme de rezolvat, prefigurând punctele cheie ; 
 Evaluarea trebuie să însoţească activitatea pe toată durata ei, sub forma obţinerii de informaţii. 

Această informare continuă şi simultană a efectelor este hotărâtoare în reuşita activităţii. Ea generează 
efecte pozitive în măsura în care permite să fie reconstruită, fără întrerupere, acţiunea. 

 Printre ideile problematicii evaluării iniţiale putem enumera: 
 *evaluare iniţială este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace. 
 * funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite 

pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă. 
 * constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a programului de instruire. 
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 Ausubel R., ”Învăţarea în şcoală”, E.D.P., Bucureşti, 1981 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE - METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STAN CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL, JUD. SIBIU 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare; „este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), este interesată de „acele cunoştinţe şi capacităţi 
care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), 
premise necesare integrării în activitatea următoare. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare.  

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a 
avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce 
trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare, dar nu permite o apreciere globală a 
performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii.  

Pentru elaborarea unei strategii didactice de evaluare, învăţătorul trebuie să se raporteze, în principal, 
la metodele şi instrumentele de evaluare. Dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească strategiile 
interactive de evaluare şcolară eficientă amintesc: 

- evaluarea să fie o experienţă de învăţare;  
- să fie motivantă, nestresantă;  
- să fie mai mult constructivă decât distructivă;  
- să se bazeze pe dialog interpersonal şi intrapersonal;  
- să se concetreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit;  
- să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire;  
- să fie clară, explicită;  
- să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi. 
 Evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază impactul 

şi preconizează noi demersuri. 
Evaluarea permite să ne realizăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu anumită normă la care ne raportăm.” (Etienne Brunswic). 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, putem evidenția reușitele elevilor până în acel 
moment. Reacțiile pozitive contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii. Se vor urmări căile de mers 
împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă 
de sugestii.  

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza:,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”.  
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Evaluarea în grădiniţă este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile 

despre competenţele (cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile şi atitudinile) pe care le deţin preşcolarii, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şi adoptarea măsurilor ameliorative. Evaluarea iniţială angajează 
operaţii de măsurare-apreciere-decizie la începutul unei perioade de instruire – an şcolar, cu scopul de a 
stabili nivelul de pregătire al preşcolarilor.  

Iata doua exemple de fise aplicate prescolarilor la inceputul anului scolar. 

 
 



 

 

 
  



 

 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. STAN MIHAELA ȘTEFANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTEUȘU MIC 

 
Metodele complementare pun în valoare o serie de capacităţi sau comportamente cum ar fi: calităţile 

imaginaţiei; atitudinele de responsabilitate; predispoziţiile pentru creaţie; stăpânirea anumitor operaţii; 
aptitudinele de organizare; comunicare sau relaţii într-un grup; posibilităţile de dezvoltare personală sau 
socială; fineţea estetică sau toate formele de bun simţ şi de experienţă 

Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiţionale, a căror prezenţă 
este preponderentă, oferind alte opţiuni instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 

A. Stoica (2003), referindu-se la metodele complementare de evaluare, utilizează termenul de 
evaluare autentică. Acesta este un concept ce se referă la evaluarea performanțelor copiilor prin sarcini de 
lucru complexe, care necesită rezolvare și în clasă și acasă, iar perioada de timp este flexibilă: de la câteva 
ore/zile până la câteva luni (în cazul portofoliului). 

Valenţe formative ale acestor metode alternative de evaluare: 
• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 

ce şi-o asumă; 
• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 

variate contexte şi situaţii; 
• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în 

sistemul noţional, devenind astfel operaţionale; 
• asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare copil, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea 
acestuia; 

• reduce factorul stres. 
Avantajele pe care le prezintă utilizarea metodelor alternative de evaluare sunt mai multe decât 

dezavantajele. Printre acestea s-ar afla următoarele: 
• prezintă atractivitatea pentru cadrele didactice creative şi cu disponibilitate pentru experienţe noi; 
• permit o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării copiilor; 
• oferă posibilitatea de a evalua cunoştinţe, dar mai ales capacităţi, atitudini şi interese; 
• permit formularea de judecăţi de valoare,opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale; 
• determină un nivel crescut de implicare şi de motivare; 
• permit valorizarea muncii individuale a copilului acţionând ca factor de dezvoltare a personalităţii; 
• oferă posibilitatea modulării acţiunilor de evaluare în funcţie de răspunsurile copilului; 
• urmăresc formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a atitudinii celor implicaţi 

în rezolvarea sarcinii; 
• unele metode, precum investigaţia solicită copilul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 

care îşi poate demnostra în practică, un întreg complex de cunoştinţe şi de capacităţi; 
• intervenţia factorilor emoţionali este atenuată de timp; 
• promovează interrelaţiile în grup şi stimulează capacitatea de a lucra în comun, dorinţa şi 

priceperea de colaborare; 
• formează competenţe de comunicare şi de afirmare a liderilor; 
• fiecare metodă este adeseori însoţită de aprecierea verbală asupra activităţilor desfășurate. 
Dezavantajele metodelor alternative de evaluare sunt: 
• au o pondere scăzută în practica pedagogică, deoarece prezintă noutate şi nu intră în obişnuinţa 

cadrelor didactice. 
• adeseori rezultatele evaluării nu se obţin imediat, deoarece evaluarea se face pe o perioadă mai 

mare de timp; 
• unele forme precum portofoliul, presupun un volum de muncă sporit, inclusiv activitate 

individuală în afara programului. 
Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului copilului față de învățare 



 

 

Observarea este o practică din ce în ce mai folosită deoarece oferă informații care privesc abilitățile 
motrice, obiceiurile și personalitatea copilului, atitudinile sociale sau comportamentul în public 

-fişa de evaluare (calitativă); 
-scara de clasificare; 
-lista de control/verificare; 
Portofoliul ,,se prezintă ca o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvență 

mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate” (C. Cucoș, 2008, p.140). 

Scopul portofoliului este acela de a confirma că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării reprezintă 
şi ceea ce ştiu şi sunt capabili să facă copiii. 

După C.Cucoș (2008) există mai multe ipostaze ale portofoliului: 
Portofoliu de prezentare – cuprinde acele piese alese doar de copil și considerate reprezentative pentru 

activitatea sa. 
Portofoliu de evaluare – constă în strângerea unor elemente ce redau performanțele copiilor după o 

etapă de învățare. 
Portofoliu ca sursă de învățare – cuprinde lucrări care scot în evidență progresele copiilor. 
Investigaţia „constă în solicitarea de a rezolva o problem teoretică sau de a realiza o activitate practică 

pentru care copilul este nevoit să întreprindă o investigație(documentare, observarea unor fenomene 
experimentare etc pe un interval stabilit” (I.T.Radu, 2008, p. 189). 

Aceasta metodă presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, întelegerea acesteia 
de către copiii înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă, prin care copilul demonstrează şi exersează 
totodată, o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi aplicate în mod creative, în contexte variate. 

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. 
Etapele realizării unui proiect sunt: colectarea datelor şi realizarea produsului. Pentru realizarea 

proiectului este obligatoriu să se dispună de anumite precondiţii: 
-să prezinte interes pentru subiectul respectiv; 
-să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; 
-să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri; 
-să nu urmeze rutina din cadrul activităților; 
-să trezească interesul părinţilor sperând astfel la ajutorul şi înţelegerea lor. 
Proiectul ca instrument de evaluare poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup, 

ţinând cont şi de faptul că o bună parte a activitaţii propuse de acesta poate fi realizată şi în afara orelor de 
curs. 

Autoevaluarea și interevaluarea au un rol esenţial în întregirea imaginii copilului. Aceștia au nevoie 
să ştie cât mai multe lucruri despre ei înşişi, despre dimensiunile personalităţii lor şi despre manifestările 
lor comportamentale şi de aceea este utilă formarea şi exersarea capacităţii de autoevaluare și interevaluare. 

Pentru formarea acestei capacităţi trebuie respectate o serie de condiţii: 
► prezentarea obiectivelor curriculare şi de evaluare pe care trebuie să le atingă elevii încă de la 

începutul activităţii sau unei sarcini de lucru; 
► încurajarea copiilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru; 
► stimularea evaluării în cadrul grupului; 
► completarea la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar sau a unor scale de clasificare permițând 

astfel copiilor să-și determine eficiența activităților realizate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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 EVALUAREA INIȚIALĂ  
 

PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ, STAN ROXANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. GHE. DUCA”,  

PETROȘANI, JUDEȚUL HUNEDOARA 
 
Începutul școlii aduce un ritm nou în fiecare toamnă, atât pentru elevi cât și pentru părinți. Și dacă 

prima zi de școală este marcată de emoții și de nostalgii pentru cei mari, următoarele zile aduc intrarea 
pentru elevi într-un nou ritm, și odată cu acesta testele inițiale. Acestea sunt într-adevăr un instrument 
realmente util în procesul educațional, dar nu la toate disciplinele și nu în prima săptămâna de școală pentru 
a-l ”trezi” brusc pe elev și a-l readuce la stresul școlii. 

În principiu, testele inițiale ar trebui date la materiile de început, cu care elevii nu au mai avut de-a 
face în clasele anterioare, pentru ca profesorul să vadă dacă aceștia au câteva cunoștințe minime în domeniu, 
care i-ar putea ajuta ulterior. Din punctul meu de vedere, aceste teste ar fi indicat să se aplice și atunci când 
se schimbă profesorul de la clasă din diverse motive. Presupunând că se respectă principiul continuității la 
catedră, un profesor ar trebui să știe care este nivelul elevilor săi prin urmare testele inițiale nu și-ar mai 
avea rostul. Celelalte teste, la materiile deja cunoscute de elevi, ar trebui să fie teste recapitulative în urma 
unei recapitulări a materiei din anul anterior. Această recapitulare ar fi de preferat să se facă împreună cu 
elevii în primele săptămâni de școală, iar testul să reprezinte reîmprospătarea memoriei pentru 
fundamentarea cunoștințelor și pentru facilitarea informațiilor noi. 

Ca să îl citez pe dl profesor Cerghit I., evaluarea inițială este ,, utilă pentru refacerea sau remedierea 
unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor 
fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul 
de cunoștințe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs.” De exemplu, la disciplina limba engleză,( și nu 
numai, doar că eu mă raportez la materia pe care o predau ) evaluarea inițială pe lângă funcția diagnostică, 
îndeplinește și o funcție prognostică.  

Consider că este absolut necesară cunoașterea programei școlare, nu numai a clasei la care se face 
evaluarea, ci și a clasei anterioare. Am observat acest lucru deoarece predau atât la ciclul primar cât și la 
cel gimnazial, iar pentru a întocmi proba de evaluare inițială la începutul clasei a V-a, indiferent de ce 
materie vorbim, obligă profesorul să parcurgă programa pentru clasa a IV-a, urmărind cu atenție capacitățile 
pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment. Evaluare inițială în acest context oferă posibilitatea 
profesorului să aibă o reprezentare cât mai exactă a situației existente și îl ajută, ca pornind de la aceste date 
să construiască demersul didactic următor.  

Rezultă ca datele oferite de evaluarea inițială conturează trei direcții principale pe care trebuie să se 
acționeze în planificarea activității pentru etapa următoare a activității didactice: 

· proiectarea activității viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun elevi 
pentru realizarea sarcinilor noului program; 

· conceperea modului de organizare si desfășurare a programului de instruire, iar mai apoi, aprecierea 
necesității de a iniția un program de recuperarea pentru întreaga clasă, când se constată rămâneri în urmă 
la învățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 

· adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
Metodele utilizate pentru realizarea evaluării inițiale, se elaborează în funcție de obiectivele urmărite, 

dar și de particularitățile elevilor, care vor fi supuși unei asemenea testări. Ideea în elaborarea testelor pleacă 
de la prezumția că un anumit nivel de dezvoltare poate fi controlabil de influențele instructiv-educative, iar 
diferențele dintre rezultatele obținute de elevi sunt puse pe seama receptivității acestora. Drept urmare 
constituirea unui test inițial, poate permite profesorului reliefarea nu numai a ceea ce știe elevul la un 
moment dat, ci și ceea ce va ști într-o etapă ulterioară de dezvoltare. 

În cadrul materiei pe care o predau, limba engleză, am încercat ca în cadrul testului de evaluare inițială 
itemii să fie cât mai atractivi și să atingă cât mai multe cunoștințe din nivelul anterior, dar și din cel existent 
pentru a-mi putea face o privire de ansamblu asupra clasei de elevi la care doream să mă raportez. De 



 

 

exemplu, în cadrul unui test dat recent la o clasă a V-a, pe care am preluat-o anul acesta, am introdus în 
testul inițial cele două verbe pe care se pune accentul în clasele primare (”to be” și ”to have”), wh- questions 
( formarea întrebărilor cu ajutorul cuvintelor interogative ), timpul prezent continuu, dar și pluralul 
substantivelor si completarea/înțelegerea de text cu cuvinte date. Am împărțit testul în două părți, prima 
parte care conținea modelele de exerciții menționate, iar în cea de-a doua parte le-am dat ocazia să se 
exprime liber și să scrie despre programul lor zilnic. Vorbind de clasa a V-a, am considerat de cuviință să 
le sugerez anumite verbe pe care puteau sau nu să le folosească în propozițiile lor și obțineau punctajul 
maxim daca construiau corect propoziția și scriau minim 10 propoziții.  

Metode şi tehnici de evaluare folosite în domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
În loc de concluzie aș menționa că scopul evaluării inițiale este pentru noi profesorii reușita în a-i 

determina pe elevii noștri să trateze cu seriozitate chiar și sarcini care nu presupun notare ci doar raportarea 
la bareme de evaluare/apreciere. Dacă eu, ca și cadru didactic reușesc ca în urma evaluării inițiale să trezesc 
în elevi motivația și ambiția de a cunoaște mai mult și de a-și pune întrebări în scopul rezolvării corecte a 
itemilor evaluării, mă declar un profesor mulțumit chiar dacă rezultatele propriu-zise nu sunt pe măsura 
așteptărilor. Elevii au șansa de a se concentra numai asupra subiectelor date fără a avea presiunea notei 
asupra lor. Dorința de a ști reprezintă realul progres în dezvoltarea psihică a școlarului, tocmai întors pe 
băncile școlii dintr-o vacanță mult-dorită. Dacă reușim să gestionăm factorul – timp, atunci ”trezirea” 
bruscă, pe care o menționam la începutul articolului ar fi evitată. 
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FUNCȚIILE EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. STANCA ECATERINA VERONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA 

 
 Evaluarea este o componentă esențială a activității de învățământ în general, a procesului didactic în 

special. Evaluarea școlară reprezintă un ansamblu de activități dpendente de anumite intenții. Scopul 
evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. Evaluarea iniţială este 
necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui 
capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În 
raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, se afirmă şi sub denumirea prescurtată de 
strategie de evaluare predictivă. În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei 
curriculumului, strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de 
instruire. Funcţia sa generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării 
unor obiective care vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei 
activităţi de instruire, determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an 
sau treaptă de învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de 
clasa de elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe 
dobândite în timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta 
şcolară şi psihologică. Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ 
şi metodologic.  

 Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia 
de evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 

 La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială. 

 Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare. Intervin, în mod obiectiv, 
la începutul oricărei activităţi de instruire, identificabile în raport de sistemul de referinţă fixat pe termen 
lung, mediu sau scurt în cadrul procesului de învăţământ. Avem în vedere: A) Funcţia diagnostică; B) 
Funcţia prognostică/predictivă. 

1. A) Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii (n.n. – elevii etc.) stăpânesc 
cunoştinţele (n.n. – de bază; deprinderile, strategiile cognitive de bază) şi posedă capacităţile (n.n. – 
competenţele) necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program”, reuşită susţinută în plan 
atitudinal (afectiv, motivaţional, caracterial – superior). Implică evidenţierea calităţii procesului de 
învăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată 
prin „conceperea unei subsecvenţe de recuperare”. 

2. B) Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza 
stabilită, acţiuni bazate pe „condiţiile probabile ale desfăşurării noului program, care permit anticiparea 
rezultatelor” prin: a) obiectivele construite (specifice, concrete); b) demersul didactic propus la nivel de 
conţinuturi de bază (corespunzătoare obiectivelor) – metode de instruire, avansate în raport de posibilităţile 
de învăţare ale elevilor, de ritmul şi de stilul de învăţare al acestora – condiţii de învăţare, asigurate în plan 
didactic şi psihologic. 

 Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale ale strategiei de 
evaluare iniţială, fixează „obiectul evaluării iniţiale” la nivel de „cunoştinţe şi capacităţi” de bază necesare 
pentru realizarea ulterioară a oricărui program de instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar, treaptă de 
învăţământ), care reprezintă „premise (pre-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe”. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe 
certificate (prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a 
resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”.  



 

 

1. Cerghit, I.T. Radu, L. Vlasceanu – Didactica – clasa a X-a, E.D.P., Bucuresti, 1993 
2. Radu, I.T. – Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului, E.D.P., Bucuresti, 1981 
3. Stoica, A., – Reforma evaluarii in invatamant, Editura Sigma, Bucuresti, 2002 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR STANCIU CAMELIA 

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

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

De-a lungul timpului au fost numeroase polemici în legătură cu gradul de obiectivitate şi de precizie 
al metodelor de evaluare. Utilizarea exclusivă a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute are adepţi pro şi 
contra. În practică, îmbinarea lor reprezintă soluţia cea mai bună. Strategiile moderne de evaluare urmăresc 
să accentueze dimensiunea acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a 
demonstra ceea ce ştiu ca ansamblu de cunoştinţe, dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, 
abilităţi, competenţe). Acestea sunt: proiectul; portofoliul; fişa pentru activitatea personală a elevului; 
hărţile conceptuale; tehnica 3-2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea sistematică a activităţii şi a 
comportamentului elevului; jurnalul reflexiv; investigaţia; interviul. 

 Proiectul începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru – eventual şi prin începerea 
rezolvării acesteia – se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. Elevul are permanente 
consultări cu profesorul. Proiectul se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport 
asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a aplicaţiei realizate. Proiectul este o formă activă, 
participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, capacităţi, facilitează şi solicită 
abordările interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor. Este deosebit de util atunci când 
profesorul urmăreşte accentuarea caracterului practic/aplicativ al învăţării şi apropierea între discursul 
teoretic şi experienţa de viaţă a elevilor. 

 Portofoliul îl ajută pe elev să se autoevalueze. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, 
prin care profesorul poate să-i urmărească progresul la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval de 
mai lung de timp. La începutul demersului educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesităţilor elevului 
de învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. 

Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate să includă şi alte 
elemente către care se îndreaptă interesul elevului şi pe care doreşte să le aprofundeze. Această metodă 
alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea 
activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Scopul nu este neaparat cel al evaluării 
ci mai ales cel de stimulare a învăţării, prin directa implicare a participantilor la activitate. Elevii reflectă 
continuu asupra a ceea ce învaţă, existând o permanentă corelaţie cu obiectivele. Îndrumătorul trebuie să 
fie deschis şi să sprijine căutările copiilor. 

 Tehnica 3-2-1 poate fi considerată drept o bună modalitatea de autoevaluare cu efecte formative în 
planul învăţării realizate în clasă. Este o cale de a afla rapid şi eficient care au fost efectele proceselor de 
predare şi învăţare, având valoare constatativă şi de feed-back. Pe baza conexiunii inverse externe, 
profesorul poate regla procesele de predare viitoare, îmbunătăţindu-le şi poate elabora programe 
compensatorii dacă rezultatele sunt sub aşteptări ori programe în concordanţă cu nevoile şi aşteptările 
elevilor.Este un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii principale sunt 
de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor. 

 Hărţile conceptuale pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire şi înţelegere ale celui sau 
celor care le elaborează. Reprezintă un mod schematic de expresie, constituindu-se ca un important 
instrument pentru predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele. 
Performanţa depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa, ideile, de structurile integrate 
şi de aplicabilitatea acestora. Evaluarea poate fi reprezentată şi prin diferite tipuri de hărţi conceptuale, de 
ex.: „pânza de păianjăn”- în centrul ei fiind elevul . 

 Problema evaluării este pe cât de dificilă pe atât de interesantă şi de importantă pentru elevi şi 
profesori. Dascălii sunt direct responsabili dacă procesul educativ este util dar şi plăcut elevilor, de aceea 
ar trebui să construim o imagine pozitivă a evaluării. Evaluarea nu trebuie asociată cu controlul, eşecul sau 
sancţiunea ci cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, cu calităţile pe care le poate valorifica 



 

 

şi dezvolta de aici încolo. Este indicat ca profesorul să prezinte obiectivele de evaluare înaintea desfăşurării 
probei.  

 
.Bibliografie: 
-Radu,T.I., 1981, „Teorie şi practică în evaluarea învăţământului”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 
-Jinga I., Istrate E(Coord) – Manual de pedagogie , Ed.ALL, 1998 
-S.N.E.E., 2001, „Evaluarea curentă şi examenele”, Editura ProGnosis, Bucureşti 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 

 
PROF. STANCIU CAMELIA 

 
Evaluarea ne permite să determinăm în ce măsură se ating obiectivele din programa şcolară prin 

rezultatele concrete. 
Evaluarea iniţială se poate realiza la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are 

atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 
Ca profesor de chimie, evaluarea iniţială este importantă pentru mine, deoarece prin intermediul 

acesteia observ la ce nivel sunt elevii după doi ani de studiu la chimie (clasa a VII-a şi a VIII-a). 
Performanţele elevilor din perioada precedentă reprezintă primele informaţii referitoare la capacitatea 

lor de învăţare. Teoretic, evaluarea predictivă ar trebui să prefaţeze realizarea fiecărui obiectiv,  
Un test iniţial este potrivit dacă oferă date necesare atât elevului cât şi profesorului, asigurând un feed-

back diferenţial.  
Testul este reprezentativ dacă verifică o arie cât mai largă de cunoşţinte sau capacităţi din domeniul 

de instruire pentru care a fost elaborat. 
Totodată acest test işi arată utilitatea şi eficienţa dacă demonstrează rezultate similare într-o marjă de 

eroare foarte redusă (1-3%), pentru subiecţi care provin din acelaşi mediu, cu aceeaşi instruire şi care 
corespund unor profile similare. 

De asemenea, această evaluare trebuie să supună verificării întreaga materie cât şi esenţa ei. În nici un 
caz nu trebuie să se aibe în vedere doar segmente sau părţi ale disciplinei. Altfel, rezultatul va fi 
neconcludent. 

Este important să se determine eficient şi foarte clar care sunt lacunele în instruirea iniţială, care sunt 
performanţele, cunoştinţele şi capacităţile.  

Ca metode de realizare la chimie, evaluarea iniţială poate fi: 
 chestionarul; 
 testele scrise 
 teste pe calculator 
Trebuie făcut cunoscut elevilor obiectivele urmărite. 
Subliniem că dorim să inţelegem punctul în care sunt pentru a putea determina întreg parcursul în 

atingerea potenţialului lor maxim. 
Creăm un mediu de lucru echilibrat, cautăm să îndepărtăm emoţiile elevilor fără a-i favoriza la testul 

în sine. 
Stabilim durata de examinare pentru rezolvarea testului; suntem atenţi şi ne notăm elevii care necesită 

un timp mai mare de rezolvare cât şi pe cei ce se descurcă mai rapid. 
Testul se corectează pe loc folosind o grilă sau modelul rezolvat al unui elev care a raspuns corect îi 

în avans ca durată la toate intrebările. 
Le oferim şansa elevilor să-şi analizeze lucrările iar apoi le luăm acasă pentru o examinare cu o atentie 

sporită spre fiecare lucrare. 
Va exista un exerciţiu compensatoriu pentru acei elevi care necesită aprofundare pe diverse segmente 

ale materiei. 
Profesorul îsi va nota starea iniţială cât şi progresul elevilor. 
De asemenea în baza unor criterii se poate determina ce tip de aprofundare necesită fiecare elev. 
Ei pot lua parte la programe de recuperare pentru aceia dintre ei cu lacune din instruirea anterioară, 

în vederea atingerii unor obiective minime de performanţă sau programe de îmbogăţire pentru cei capabili 
de performanţe mai ridicate decât prevede programa şcolară în vederea participării la concursuri şi 
olimpiade. 

Aceste programe pot fi asigurate atât individual cât şi în colectiv, în clasă sau în programe de ajutor 
sau performanţă. 

În cadrul unui program de recuperare a materiei în baza testului iniţial se va pune accent atât pe 
obiectivele determinate prin el cât şi cele remarcate pe parcurs. De asemenea elevii participanţi trebuie 



 

 

încurajaţi, motivaţi, crescută încrederea în ei înşişi, apreciate eforturile şi reuşitele lor la fiecare pas pentru 
a construi o bază şi un suport solid pentru viitor. Trebuie ca la final să reuşească să depaşească toate 
obiectivele, să nu fie parte a programului mai mult decât este necesar, trebuie folosite doar metode didactice 
pozitive pentru lucru şi instruire. 

În cadrul programului de performanţă, elevilor trebuie să le fie insuflate gânduri că pot ajunge mai 
departe decat cei ce îi invaţă sau care au creat ceea ce invaţă, să se autodepaşească zi de zi, să înveţe să 
lucreze în echipe, să inţeleagă faptul că este constructivă competiţia, dar este important să fie fairplay pentru 
caracterul lor şi dezvoltarea lui. 

Catalizatorul trebuie să rămână obţinerea performanţelor. 
Se descurajează ironiile pentru neatingerea lor, acestea doar inhibă dezvoltarea. 
Se incurajează libertatea, libertatea de gândire, de acţiune, de soluţii, de proiecte, de creativitate, de 

idei şi păreri. 
Puneţi în balanţă în faţa lor lucrurile pro şi contra pentru a le stimula gândirea şi pentru a inţelege de 

la sine calea corectă de urmat. 
Exemplificaţi pe măsură ce nivelul grupului creşte că este proporţională responsabilitatea lor vis a vis 

de ceilalţi colegi de a fi în continuare egali cu ei, că pe măsură ce acumulează cunoştinţe cu atât mai mult 
este răspunderea lor morala să fie nu doar egali dar şi săritori şi de ajutor faţă de cei ce au dificultăţi. 

În aceeaşi măsură trebuie avut în vedere profesorul, să stabilească durate de programe proporţionale 
cu nevoile elevilor cât şi cu puterea sa de muncă şi efort suplimentar care nu îi va slabi randamentul per 
ansamblu. 

Scopul acestui întreg demers este ca elevii să nu ajungă în anii finali cu lacune esenţiale în 
cunoştintele lor pentru că altfel vor fi remediate foarte greu spre deloc pe măsură ce trec anii. 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRESC. STANCOVICI ADELA-OLIVIA 

EDUCATOARE . CANTAR ANA 
UNITATEA: GRĂDINIȚAP.P.<SF.STELIAN> 

MOLDOVA NOUĂ, CARAS-SEVERIN 
 
De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

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

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE: 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite. În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 

  



 

 

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

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
 Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai.  
 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 



 

 

 Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 
pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie (opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and 
against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, 
la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre 
subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare se 
foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

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

 Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de 
lucru, răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau 
sub îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

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

Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. 

Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Aceste 
obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea 
şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Cele trei forme de evaluare folosite sunt: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). 

 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

 Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională).  

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  
În învăţământul primar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în modalităţi 

specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul primar se foloseşte de cunoştinţe pentru a 
optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în ciclul primar sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul școlii 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele. 
Evaluarea am realizat-o la clasa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale.Evaluarea iniţială reprezintă o 
componentă esenţială a procesului instructiv educativ fără de care cadrele didactice nu ar putea constata 
progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  

Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 
este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului copiilor 
şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă operează 
şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare sau prin 
atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. Metodele şi tehnicile de evaluare 
sunt următoarele:  

- metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului; 

- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 
copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 
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- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. 

"Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor şcolare pe baza unor criterii 
de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie de 
conţinut. 

Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra şcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează şcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

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

 Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură 
promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 



 

 

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

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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SPECIFICUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
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PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: STĂNCULEANU CĂTĂLINA 

GRĂDINIȚA ,, SPIRIDUȘII’’ 
 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel). 
 Dacă- l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 

căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă.  

 Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele 
două făcând diferenţa oricând între mediocritate şi excelentă. 

 Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea inițială, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult 
importanţa acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al 
calităţii predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. 

 Astăzi evaluarea inițială nu mai este reprezentată doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea 
fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă 
prin feed-back. 

 Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare inițială trebuie să începem cu o definiţie a 
termenului, definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce 
intervine în toate activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu 
mecanismele sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței 
instruirii. Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice 
moment să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, 
intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului 
sistem instructiv-educativ. 

 Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare initiala are drept scop măsurarea şi aprecierea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, 
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare 
a conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

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

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

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 



 

 

 Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 
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Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi 

învăţare ea furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
Din punct de vedere pedagogic evaluarea reflectă activitatea profesorilor şi a elevilor: 
*profesorul cunoaşte nivelul atins de elevi, punctele lor forte şi lacunele, greşelile frecvente, care 

teme necesită explicaţii suplimentare, ce modificări trebuie să facă în următoarele secvenţele de instruire 
etc.; 

*elevul se orientează spre conţinuturile esenţiale ale învăţării şi îşi conturează un stil de învăţare, îşi 
clarifică şi consolidează cunoştinţele/abilităţile acumulate, îşi formează atitudinea faţă de învăţare şi 
capacităţi de autoevaluare. 

Structura acţiunii de evaluare didactică include trei operaţii: măsurarea; aprecierea; decizia; 
Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care 

începe procesul de învățare. 
Scopul evaluării inițiale este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referirea la fiecare dintre elevii 

săi. Evaluarea este un proces continuu în care sunt identificate trei momente: obținerea sau colectarea de 
informații, evaluarea acestor informații prin judecarea și luarea sau adoptarea deciziilor. 

 Evaluarea inițială, este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unui program 
de instruire, performanțele precedente ale elevilor reprezentând primele informații referitoare la 
performanța lor. Celelalte două tipuri de evaluare - sumativă și continuă – marchează trecerea de la un 
model tradițional către unul mai eficient, din perspectiva funcțiilor pe care le îndeplinește actul evaluării în 
activitatea didactică. Distincția dintre ele se poate face prin modul în care sunt realizate acțiunile de evaluare 
în raport cu desfășurarea procesului și prin funcțiile pe care le îndeplinesc. Cea cumulativă este realizată 
prin verificări parțiale pe parcursul programului și se încheie cu aprecieri de bilanț al rezultatelor pe 
perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor, respectiv anului școlar. 

 Utilizăm expresia evaluare inițială sau predictivă în sensul de activitate orientată în direcția 
cunoaterii particularităților obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace adecvate 
de investigare și având ca finalitate îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestuia. Evaluarea poate viza 
persoane normale (copii, elevi, tineri etc.), copii cu cerințe educative speciale, persoane bolnave, colective 
de conducere, grupuri sociale etc. În context clinic, evaluarea vizeaz starea de moment a bolnavului, dar se 
poate utiliza și la sfâritul perioadei de convalescență. În organizații se efectueaz frecvent cu scop de selecție 
și orientare profesională, dar și pentru reorganizări ale colectivelor de muncă sau ale echipelor de decizie. 
În școală se efectueaz în strânsă legtură cu programul de instruire și este menită să stabilească nivelul de 
pregătire a elevilor la începutul unei perioade date (an, trimestru sau semestru colare), precum și condițiile 
în care aceștia îi vor desfășura activitatea.  

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

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

Tehnicile de evaluare școlară sunt supuse unui permanent proces de perfecționare cel puțin pe liniile 
intensificării stării de activism a elevilor și asigurării unei obiectivități mai mari.  Evaluarea, fie ea 
inițială, sumativă sau finală pune accent pe diversificarea probelor scrise și pe îmbunătățirea calității 
acestora, în sensul de a stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund și personal, de a îndrepta atenția 
spre problemele centrale, de a descoperi noțiunile care exprimă esențialul. Ideal este ca accentul să fie pus 
mai mult pe aptitudini și nu pe viteză.   

În evaluarea didactică, combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu 
metodele complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ  
 

 PROF. STANEAN LIANA OANA 
 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială a procesului de invatamant în 

cadrul acestuia. Se poate spune că evaluarea este acel punct final în întreaga serie de acţiuni legate de 
proiectare, de organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-educativ. Esenţa evaluării 
este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, ținînd cont de informaţiile 
obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 

 Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de ciclu de învăţământ 
sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind foarte important a 
se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noii 
ani de studiu. 

 Evaluarea inițială oferă , pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare al fiecăruie dintre elevi, 
care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a formula cerinţele pentru 
perioada următoare de învățare. Pe baza acelor informaţii reieșite în urma evaluării iniţiale se poate planifica 
demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, a unor 
programe de recuperare, sau programe de intervenție personalizate. Cunoaşterea obiectivă a stadiului real 
atins în învăţare de clasa de elevi este extrem de important, avand in vedere si competenţe care au fost 
dobândite în timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta 
şcolară şi psihologică. 

Evaluarea inițială nu are un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe predarea disciplinei un plan de recuperare 
pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

Ca o concluzie, evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina cunoştintele şi 
acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea pentru formarea 
unor competenţe noi. 

Acest tip de evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potenţialului 
de învăţare, a lacunelor care ar trebui să fie completate, ori a unor aspecte care au nevoie să fie corectate, 
sau cel puțin îmbunătățite. 

 Evaluarea iniţială nu îşi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi nici să le 
ierarhizeze, de aceea se recomandă ca aceste performanțe să fie raportate la bareme de evaluare sau de 
apreciere. Scopul evaluării inițiale este sa reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă 
importanța evaluării școlare, să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația 
cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Copiii, elevii, trebuie să înțeleagă faptul 
că ei trebuie să învețe nu doar pentru notă ci, în primul rând, pentru a întâmpina și a împlini acea dorinţă 
de A ŞTI, A CUNOAŞTE, A SE DEZVOLTA, A ÎNȚELEGE ȘI A DESCOPERI,. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. STĂNESCU NICOLETA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Evaluarea reprezintă o componentă indispensabilă a procesului de învățământ, alături de predare și 

învățare. În cadrul acesteia, evaluarea inițială are un rol foarte important întrucât ea ne servește ca punct de 
plecare și de referință și în același timp ne indică direcțiile în care trebuie să ne îndreptăm atunci când ne 
planificăm și când realizăm întregul proces didactic. 

Evaluarea iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, 
EDP RA, 2007, p. 117). 

Astfel, evaluarea inițială are rolul de a stabili nivelul de cunoștințe sau abilitățile elevilor la începutul 
unui ciclu de învățământ, an școlar sau chiar al unei activități. Scopul acestei evaluări nu este de a ierarhiza 
elevii, iar notele obținute nu se trec în catalog. Prin evaluarea inițială se verifică cunoștințele dobândite și 
competențele formate anterior și se identifică eventualele probleme și lacune ale elevilor.  

De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente (care este potențialul de învățare 
al fiecăruia dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate și mai ales remediate) și totodată de a 
formula cerințele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informații reieșite în urma 
evaluării inițiale se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare și eventual, 
pentru cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate.  

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoașterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educațional (respectiv cunoștințe, capacități, abilități etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carențe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiți elevi care au cerințe speciale. 

În concluzie, putem afirma că evaluarea inițială este esențială pentru a putea determina nivelul de 
cunoștințe și competențe care reprezintă premise ale realizării de planuri individualizate de învățare și 
activități remediale care să favorizeze atingerea nivelului optim de performanță al elevului. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INIȚIALE 

 
STANICA CARMEN 

 
 Procesul de învățământ cuprinde trei componente esențiale - predare, învățare, evaluare - fiecare 

dintre acestea având un rol bine determinat în asigurarea procesului instructiv-educativ prin care trebuie să 
treacă fiecare elev în parte. 

 Evaluarea inițială nu are rol de control, învățătorul o utilizează pentru cunoaşterea elevilor „la 
începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi 
chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu) , pentru a înțelege dacă aceștia dispun de pregătirea necesară (cunoştinte, 
capacităţi, abilităţi, deprinderi) desfășurării noului proces educaţional . 

Esenţa evaluării inițiale sau de pornire, predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză și prognoză), 
constă în stabilirea nivelului de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi și oferă totodată, posibilitatea 
de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente pentru fiecare elev în parte, ca profesorul să 
poată adopta o strategie didactică de remediere care poate fi ameliorată şi perfecţionată în timp. Astfel, pe 
baza rezultatelor obținute în urma evaluării predictive învățătorul poate planifica demersul pedagogic 
pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau 
programe de intervenție specializate.  

 Testul de evaluare predictivă cuprinde diversi itemi, precum:  
- itemii cu alegere duală pun elevul în situaţia de a selecta răspunsul corect din doar două variante 

posibile: adevărat / fals, da / nu, corect / incorect, acord / dezacord, varianta 1 / varianta 2 etc. Itemii de tip 
da / nu, adevărat / fals sunt cel mai frecvent folosiţi; 

- itemii de tip pereche pun elevul în situaţia de a determina corespondenţa corectă între cuvinte, 
propoziţii, fraze, valori numerice, semnificaţii, litere, simboluri, informaţii, elementele între care trebuie 
stabilită corespondenţa fiind distribuite în două coloane: - prima coloană conţine elementele ce constituie, 
de fapt, enunţul itemului şi care sunt denumite premise; - a doua coloană conţine elementele care reprezintă 
răspunsurile. Itemii de tip pereche permit abordarea unui volum consistent de informaţii într-un interval de 
timp relativ redus, precum şi rapiditatea corectării şi evaluării; 

- itemii cu alegere multiplă se mai numesc şi itemi cu răspuns selectat deoarece elevul nu generează 
un răspuns, ci alege unul dintre răspunsurile alternative listate în item. Itemul cu alegere multiplă este 
alcătuit dintr-o premisă şi o listă de variante reprezentând soluţiile itemului. Lista de variante conţine 
răspunsul corect, unul singur, pe care elevul trebuie să îl identifice, şi un număr oarecare de alte variante 
de răspuns, incorecte sau plauzibile, numite distractori; 

- itemii cu răspuns scurt exprimă cerinţa ca elevii să formuleze răspunsul sub forma unei propoziţii, 
fraze, uneori doar cuvânt, număr, simbol. Ei sunt folosiţi pentru: cunoaşterea terminologiei, a unor fapte 
specifice, pentru aplicarea unor cunoştinţe; 

- itemii de completare sunt asemănători cu cei cu răspuns scurt, dar se diferenţiază de aceştia prin 
faptul că elevul trebuie să completeze o afirmaţie incompletă. În acest caz, se recomandă ca numărul şi 
spaţiile punctate să sugereze elemente corespunzătoare privind răspunsurile care se aşteaptă de la elevi şi 
spaţiile libere să nu fie dispuse la începutul afirmaţiilor; 

- întrebările structurate sunt alcătuite din mai multe subîntrebări de tip obiectiv, semiobiectiv sau 
minieseu legate între ele printr-un element comun (tema).  

Prezentarea unei întrebări structurate include: un element stimul (texte, date, diagrame, grafice etc.); 
subîntrebările; anumite date suplimentare; alte subîntrebări. Întrebările trebuie să aibă un grad de dificultate 
crescător, fiecare subîntrebare fiind independentă de celelalte. 

 Probele scrise, precum evaluările predictive sunt practicate, şi chiar uneori preferate, datorită 
avantajelor sale imposibil de ignorat, în condiţiile în care se doreşte eficientizarea procesului de instruire şi 
creşterea gradului de obiectivitate în apreciere. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. STĂNICĂ MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.10, RM. VÂLCEA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare și realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare; ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de ,,acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise ,,cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
 Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
 Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA CLASELE DE LICEU 
 

PROFESOR: STANILA ANA-MARIA 
LICEUL « PREDA BUZESCU », BERBESTI 

 
Orice proces didactic se bazează pe o evaluare preliminară- caracteristică de bază a procesului de 

instruire, ce constă într-o judecată realizată asupra valorii sau a calității activității educative potrivit 
standardelor și criteriilor precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluarea inițială la clasele de liceu este deosebit de importantă având valoare predictivă. Ea se 
desfăşoară în trei etape: 

• măsurarea nivelului cunoştințelor acumulateanterior prin procedee specifice, utilizând instrumente 
adecvate scopului urmărit; 

• interpretarea rezultatelor pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 
prestabilite; 

• formularea concluziilor și adoptarea unor planuri educaționale remediale. 
Astfel, acestă evaluare inițială, mai ales în clasa a IX-a, va constitui pentru profesor un instrument 

pentru conceperea şi desfăşurarea procesului de predare-învățare, pentru proiectarea activității didactice 
viitoare. Evaluarea inițială devine un proces decizional, corelat cu nivelul de cunoştințe al elevilor, cu vârsta 
lor şi cu particularitățile clasei. 

Acest proces permite colectarea și analizarea unor informații relevante utilizate pentru a redirecționa 
sau îndrepta, dacă este necesar, rezultatul evaluării. 

Ca şi caracteristici ale evaluării inițiale ar putea fi: 
• se face, de regulă, la începutul anului şcolar/al unui nou ciclu ; 
• este indicator; 
• servește drept reper ; 
• îl ajută pe profesor să ia unele decizii şi sa-şi organizeze activitățile viitoare; 
• permite adaptarea strategiilor didactice la nivelul clasei; 
• permite compararea şi adaptarea procesului didactic. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare : nu se pot acumula noi cunoştințe dacă lipsesc cele 

de bază pe care se poate construi cu uşurință. Această activitate însă, nu trebuie să fie extrem de dificilă şi 
nici să nu consume mult timp (fără a pune presiune pe elev şi ținând cont de cei care au dificultăți de 
învățare).  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
(STUDIU DE SPECIALIATE) 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: STĂNULESCU MARCELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE COSTESCU”, BOLBOȘI 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR, STAVOVEI DANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŞEŞTI 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza 



 

 

informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ȘTEF RODICA 
G.P.P. NR. 46, ALLEGRIA, ORADEA 

 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 
Activitatea instructiv-educativă din grădiniță resprezintă un ansamblu de acțiuni complexe și 

organizate, care solicită aplicarea diferitelor forme de evaluare, adaptate la particularitățile de vârstă și 
individuale ale preșcolarului.  

Evaluarea trebuie concepută nu doar pentru a controla cunoștințele preșcolarului, sau ca mijloc de 
perfecționare obiectiv, ce ca o masură de perfecționare care presupune o strategie globală a formării. 
Aceasta reprezintă un act integrat al activității instructiv-educativ, fiind un punct final ăntr-o succesiune de 
evenimente: stabilirea scopurilor, proiectarea și executarea programului, masurarea rezultatelor și 
aprecierea lor. Totuși, evaluarea nu reprezintă un process încheiat, deoarece, în urma evaluării și 
centralizării rezultatelor acesteia, se vor relua într-un mod mai convenabil adecvat nevoilor și posibilităților 
reale, astfel încât evaluarea, reprezintă o legătură între etapa parcursă și cea următoare. 

Funcțiile evaluării din prisma educatorului vizează: 
 achiziționarea de informații cu privire la nivelul la care au fost atinse și realizate obiectivele 

stabilite; 
 controlul asupra activității desfățurate; 
 stabilirea eficienței organizării, structrării, accesibilității conținutului, a alegerii strategiei decvate 

grupei sau preșcolarilor din grupă; 
 identificarea lacunelor, dificultăților, rămâneri în urmă, deoarece pe baza lor să se efectueze un 

program de măsuri recuperatorii(acestea realizăndu-se în funcțție de necesitate cu întreaga grup, pe grupe 
mici sau individual); 

 anticiparea, proiectarea, organizarea și conducerea științifică și eficientp a viitoarelor secvențe de 
instruire; 

Funcțiile evaluării din prisma preșcolarului vizează: 
• să-l ajute la fixarea, consolidarea ți identificarea cunoștințelor prin repetare și întărirea pozitivă pe 

care evaluarea o determină, să le integreze în sistem; 
• să-i stimuleze încrederea în propriile forțe și să-i descurajeze acțiunile negative; 
• să-i susțină interesul pentru cunoaștere, stimulând și dirijând învățarea; 
• contribuie la formarea capacitîții de autoapreciere 
• contribuie la realizarea legăturii/parteneriatului grădinișei cu familia. 
Funcțiile enumerate mai sus demostreaza necesitatea integrării evaluării în activitatea didactică.  
Evaluarea formativă (continuă) este idispensabilă; rezultatele se raăprtează șa obiective cu scopul de 

a identifica lacunele și de a identifica eficiența învățării, având implicații atât în activitatea educatoarei cât 
și în cea a copilului. Funcția diagnostică și prognostică sunt valorificate pentru copil, în stabilirea viitorului 
program instructiv-educativ. Evaluarea este necesară după fiecare secvență semnificativă a învățării, fără 
de care nu se poate trece la umrătoarea secvență. 

Prin evaluarea sumativă se constată nivelul de performanță atins în raport cu unele exigențe care au 
fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învățare. 

În grădiniță, putem discuta depre evaluare inițială din momentul în care copilul pășește în instituție 
cât și la începerea unei noi grupe și despre evaluarea finală în momentul în care finalizează o grupă specifică 
particularităților de vârstă și înaintea plecării la școală. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ȘTEFAN ELENA 
GRĂDINIȚA NR. 30, BUCUREȘTI 

 
Noțiune cu o sferă largă de cuprindere și ca atare greu de definit, evaluarea reprezint un ansamblu de 

operații mintale ș i practice prin care se urmărește determinarea valorii sau proprietăilor unui obiect. Este 
un act de emitere a unei/unor judecăți pe bază de msurări și/sau aprecieri subiective. 

În îețelegerea rolului și a funcției acțiunii de evaluare implică, înainte de toate, precizarea laturilor 
acestei activități: extinderea acțiunilor evaluative de la verificarea și aprecierea rezultatelor la evaluarea 
procesului, a modului cum s-a desfășurat activitatea care a condus la rezultatele constatate, pe de o parte, 
conturarea unor modalități mai eficiente de implicare și integrare a actelor evaluative, pe de altă parte. 
Înțelegerea naturii proceselor de evaluare din unghiul celor două abordri permite relevarea esenței acestei 
acțiuni și anume, aceea de cunoaștere a efectelor activității în vederea perfecționării procesului în etapele 
urmtoare ale desfășurării sale. 

Utilizăm expresia evaluare inițială sau predictivă în sensul de activitate orientat în direcția cunoașterii 
particularităților obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace adecvate. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de 
verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele 
propuse.Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat 
de predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari,de investigare și având ca finalitate 
îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestuia. 

Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a 
sunţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiecărui copil, educatorul făcând posibilă dezvoltarea plenară şi 
armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile 
celui instruit la momentul prezent. 

 Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

 Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

 Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

 Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, 
a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, model. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

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

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

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



 

 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I.( Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare 
modernă a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu 
pedagogiile altenative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

 Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 
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EVALUAREA – O VERIGĂ IMPORTANTĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. STEFAN MARCELA 
SCOALA GIMNAZIALA CRUSET, JUD. GORJ 

 
În evoluţia procesului de învăţământ, evaluarea a apărut târziu, tocmai pe la începutul secolului al-

XII-lea. Prima evaluare a fost realizata în anul 1215, la Universitatea din Paris, care a introdus pentru prima 
dată un examen oral pentru absolvire şi anume susţinerea unei lucrării. Primul examen scris a fost utilizat 
la Trinity College of Cambridge în anul 1702, pentru verificarea pregătirii studenţilor la matematică. 
Datorită constituirii şi dezvoltării sistemelor de învăţământ, a organizării lor în ansambluri de instituţii 
şcolare ordonate ierarhic şi pe profiluri de formare, corelate structural şi funcţional, tehnicile de evaluare 
orală şi în scris s-au răspândit şi perfecţionat relativ repede. 

Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ 
deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Informaţiile obţinute în urma 
evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare. 

 Evaluarea fost marcată în timp de următoarele patru concepţii: 
 1. Evaluarea „comparativă” a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica, 

raportându-i pe unii la alţii, acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită; 
 2. Evaluarea „prin obiective” care are ca rol să furnizeze informaţii funcţionale, permiţând elevilor 

să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii – (standarde unitare) şi oferind 
soluţii de ameliorare; 

 3. Evaluarea „corectivă”, care are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de 
dificultăţile constatate pentru a-i facilita învăţarea; 

 4. Evaluarea „conştientizată” sau „formatoare” care favorizează participarea activă şi autonomia 
elevului, furnizându-i repere explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind conştient de 
propriile dificultăţi şi lacune. 

 Conceptul de evaluare a evoluat şi el de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între 
evaluare şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea 
congruenţelor dintre rezultatele şcolare ale elevilor şi obiectivele operaţionale prestabilite. În prezent, 
evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Evaluarea în învățământul tradițional măsura şi aprecia cunoştinţele elevilor şi punea accentual pe 
aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul, pe când evaluarea modernă măsoară şi 
apreciază capacităţile elevilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul) şi pune accentual pe elementele de ordin 
calitativ. 

Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate următoarele tipuri de evaluări: evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă şi formatoare şi evaluarea sumativă. 

Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 
optimă a unui program de instruire. Aceasta nu nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional 
(cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc). Acest tip de evaluare are două funcţii: de diagnostic şi predictivă 
arătând condiţiile în care cursanţii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire. Astfel, 
dacă în urma acestei evaluări se constată că cursanţii au anumite carenţe, profesorul trebuie să organizeze 
înaintea începerii noului curs, un modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

Evaluarea formativă şi formatoare indică faptul că aceasta trebuie să fie făcută pe tot parcursul 
procesului de predare-învăţare. Aceasta are rolul de a remedierea lacunelor sau erorilor săvârşite de elevi, 
Acest tip de evaluare nu are scopul de a realiza un clasament al elevilor, ci de a compara performanţele 
elevilor cu anumite criterii stabilite dinainte. Funcţia principală a evaluării formative şi formatoare este 
aceea de a lămuri/conştientiza elevul asupra a ceea ce trebuie să înveţe şi a face funcţională reglarea şi 
autoreglarea didactică. 

Evaluarea sumativă are rolul de a realiza un bilanţ la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de 
învăţare ce constituie un tot unitar. La sfârşitul acestei evaluări se acordă o notă, un calificativ sau un 
certificat sau diplomă. Din acest motiv mai este cunoscută ca fiind evaluarea certificativă. Deoarece este 
realizată la sfârşitul unui proces de educaţie aceasta nu mai poate influenţa cu ceva ameliorarea rezultatelor 



 

 

şi refacerea procesului deja parcurs, dar oferă învăţăminte pentru desfăşurarea unei viitoare activităţi 
didactice. 

Este greu să se facă o delimitare clară între evaluarea sumativă şi cea formativă-formatoare, deoarece 
înseşi evaluările care sunt apreciate de cadrul didactic ca fiind formative îl îndreptăţesc pe acesta să acorde 
note sau calificative, ori într-un asemenea context, aşa-zisa evaluare formativă nu este, nici mai mult nici 
mai puţin, decât o evaluare sumativă deghizată. 

Pentru ca procesul de învăţământ să fie eficient este necesar ca pedagogul să utilizeze toate formele 
de evaluare. 

În urma acestor tipuri de evaluări putem stabili funcţiile evaluării şi anume: 
*Funcţia descriptivă – „Tu te situezi la acest nivel...” 
*Funcţia diagnostica – „pentru că ai aceste lacune” 
*Funcţia prognostică şi motivaţională – „ar trebui să faci... ca să ajungi...” 
Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un mijloc de control sau de măsurare obiectivă, ci presupune 

şi un proces de formare a elevului. Astfel, evaluarea elevului are mai multe roluri care sunt prezentate în 
imaginea de mai jos. 

Structura acţiunii de evaluare didactică include trei operaţii: 
*Măsurarea; 
*Aprecierea; 
*Decizia. 
Măsurarea este operaţia de evaluare bazată pe înregistrarea cantitativă a informaţiilor cu ajutorul unor 

instrumente de evaluare. 
Aprecierea este operaţia de evaluare care se referă la emiterea unei judecăţi de valoare în funcţie de 

anumite criterii calitative, specific pedagogice, independente în raport cu instrumentele de măsură folosite 
în cadrul procesului de învăţământ şi în care profesorul joacă un rol foarte important întrucât, el pe baza 
propriei experienţe asigură o diagnoză care să identifice dificultăţile de învăţare şi să le remedieze. 
Aprecierea se finalizează fie cu un rezultat cantitativ-nota, fie cu unul calitativ-calificativul. În apreciere 
intervin cel mai mult obiectivele stabilite la începutul procesului instructiv-educativ, dar apar şi nivelul 
clasei, nivelul unui grup din clasă, progresul/regresul fiecărui elev în parte. 

Decizia exprimă scopul evaluării şi implică evaluatorul în rolul de factor decizional: stabilirea 
obiectului evaluării (ce se doreşte a fi evaluat) în concordanţă cu obiectivele deciziilor care urmează să fie 
adoptate, adoptarea de măsuri amelioratorii pentru etapele următoare ale procesului de învăţământ. Putem 
spune că decizia prelungeşte actul evaluării într-o notă, caracterizare, hotărâre, recomandare şi vizează 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii în etapele următoare. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

EDUCATOARE STEFANEL CARMEN MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BALUSENI 

 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.  
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 



 

 

pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general ,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV .PRIMAR STEFANESCU GEORGETA 

SCOALĂ GIMNAZIALA RADOVAN 
 
Evaluarea în educaţie reprezintă procesul sistematic de colectare, analiză şi schimb de date privind 

procesele educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor, pentru a facilita învăţarea la nivelul 
tuturor părţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor să se bazeze pe evidenţe. Evaluarea 
este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat structural şi 
funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din 
ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi tehnici 
referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a 
tehnologiei didactice. 

Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor 
implicate.Susţinem că evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea sistematică 
din experienţele personale. Mai mult decât atât este clar că în prezent punerea accentului pe autonomia 
şcolii şi pe importanţa autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi 
cadrele didactice într-o direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei 
implicaţi. Un alt element important este ideea că evaluarea ca parte a cadrului profesional de învăţare 
necesită interacţiune între toţi acţionarii sau actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în 
procesele de învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie 
motivantă atât pentru problemele puse în discuţie cât şi pentru activităţile incluse; să ofere un bogat cadru 
intern şi extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-back-ul;să 
includă (auto)evaluarea;să asigure feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învăţării. 

Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 
conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; 
modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se 
evaluează. 

In teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea 
iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Formele / tipurile de evaluare 
pedagogică pot fi delimitate în funcţie de modalităţile specifice de realizare şi valorificare a operaţiilor de 
măsurare- apreciere - decizie integrate la nivelul procesului de învăţământ. 

• Evaluarea iniţială - are rol de control, este diagnostică, stimulantă şi indică planul de urmat în 
procesul de învăţare implicând operaţii de măsurare, apreciere - decizie la începutul unui program de 
instruire. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. 

• Evaluarea sumativă - este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală, de bilanţ, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor şcolare, realizând 
un sondaj atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi materia a cărui însuşire este supusă verificării; 

• Evaluarea formativă ( continuă) - „marchează faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal, <<erorile>> fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme şi nu ca slăbiciuni ale 
elevului sau manifestări patologice" ( G.Landsheere, 1979). 

Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror 
potenţial nu-1 cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după cum poate fi 
necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. In 
concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare iniţială, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 



 

 

grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit" ,iar instrumentul de evaluare reprezintă un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care 
pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". 

Au fost identificate şi experimentate proceduri de evaluare care pot măsura obiective complexe ale 
domeniului cognitiv şi afectiv, greu de cuantificat prin metodele clasice de evaluare. Noile strategii 
realizează o mai bună integrare a evaluării în procesul de învăţământ, legând-o de instruire, facilitează o 
corelare a evaluării formative cu cea sumativă, conştientizează elevul cu privire la responsabilităţile sale, 
disponibilităţile şi progresul înregistrat în învăţare, stimulează autoevaluarea şi motivaţia lor pentru 
învăţare. Denumite şi „evaluări alternative/ complementare", „evaluări autentice" ele includ noi proceduri 
de măsurare şi apreciere precum: portofoliul, investigaţia, metoda proiectului, Q-sort, observarea curentă a 
comportamentului. 

Metodele şi tehnicile de evaluare (care pot fi folosite şi în evaluarea iniţială) pot fi împărţite în: 
• Metode tradiţionale cum ar fi: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• Metode alternative care oferă cadrului didactic informaţii suplimentare despre activitatea şi nivelul 

pregătirii elevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a comportamentului elevului, 
investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; 

• Metode evaluativ - stimulative care încearcă să situeze elevul în centrul actului de predare - învăţare - 
evaluare. Tipurile acestor metode se regăsesc şi în cele alternative, şi acestea ar fi: observarea şi aprecierea 
verbală, chestionarea orală (curentă, finală), investigaţia, portofoliul, autoevaluarea, baremul (grilă de 
evaluare), teste docimologice (iniţiale, de progres, finale - cu diferite categorii de itemi), testul de 
comprehensiune a lecturii (test de completare - pe cinci nivele de întrebări), notarea compoziţiilor. 

Fiecare din metodele şi tehnicile de verificare enunţate prezintă avantaje şi limite. Verificarea 
completă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive şi educaţie se obţine prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare şi prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

„Evaluarea ne permite să ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm" ( Eticnne Brunswic).Pentru a-şi putea îndeplini rolul care 
i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii şi metode care, puse în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate 
a procesului de evaluare şi în acelaşi timp uşurează munca evaluatorului.  
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EVALUAREA – ETAPE, FUNCȚII, STRATEGII 

 

PROF. ȘTEFĂNESCU RAMONA 

LICEUL TEORETIC „PANAIT CERNA”, BRĂILA 
 
Evaluarea reprezintă o variabilă foarte importantă a procesului de instruire. În contextul analizării 

relaţiei dintre curriculum şi evaluare, evaluarea reprezintă o parte integrantă a curriculumului, abordând 
procesul de predare-învăţare-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste 
activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune 
reveniri şi revizuiri permanente. 

 Etapele principale ale evaluarii 

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea subsumează, în fapt, două demersuri, după 
cum urmează: 

a) mai întâi, o activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă; 
b) în al doilea rând, o activitate de apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente vis -a - vis 

de informaţiile recoltate prin intermediul primului demers. 
La modul general, măsurarea presupune o descriere cantitativă a comportamentelor formate la elevi 

în urma realizării instruirii. 
Aprecierea presupune dimpotrivă emiterea unor judecăţi de valoare în legătură cu aceste 

comportamente şi, cum uşor se poate anticipa, ea este consecutivă măsurării. 
În concluzie, evaluarea presupune îmbinarea sau cuplarea celor două demersuri şi, pentru ca ea să 

devină relevantă, fiecare dintre acestea trebuie să se realizeze la nivel optim. 
Analizând statutul pe care îl are astăzi evaluarea în cadrul didacticii, trebuie făcută precizarea că, în 

didactica tradiţională, această activitate este plasată în afara procesului de instruire, iar explicaţia este 
simplă, pentru că ea viza numai performanţele obţinute de elevi în activitatea de învăţare, în timp ce, în 
didactica modernă, evaluarea este plasată în rândul celorlalte elemente ale procesului de instruire, iar 
explicaţia constă în faptul că la ora actuală ea nu mai este concepută ca o activitate ce vizează în 
exclusivitate rezultatele instruirii, ci una care furnizează informaţii şi date, în legătură cu felul în care s-a 
desfăşurat procesul care a generat aceste rezultate. 

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de instruire, există şanse 
mari să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât şi lacunele sau disfuncţionalităţile care îl 
perturbă şi, în consecinţă, să se opereze corecţii şi ameliorări care să determine ulterior optimizarea şi 
eficientizarea sa. 

Funcţiile generale şi specifice ale evaluării performanţelor elevilor 
Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii care sunt activate prin diverse forme de evaluare şi prin 

diverse metode de examinare a elevilor care se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare a instruirii. 
Ca şi în cazul altor probleme de pedagogie, nici în privinţa funcţiilor evaluării nu există un consens 

terminologic din partea diverşilor autori care abordează acest subiect şi, am putea adăuga, nici un interes 
major în toate cazurile în a aprofunda tema aceasta care este fundamentală pentru întreaga problematică a 
evaluării. 

În principiu, majoritatea specialiştilor consideră că principalele funcţii ale evaluării sunt următoarele: 
1) funcţia de diagnosticare; 
2) funcţia de prognosticare; 
3) funcţia de reglare; 



 

 

4) funcţia de clasificare; 
5) funcţia de selecţie; 
6) funcţia motivaţională; 
7) funcţia de certificare; 
8) funcţia socială. 

  



 

 

Strategii/moduri şi tipuri de evaluare 
În literatura psihopedagogică sunt identificate mai multe forme de evaluare, astfel încât există un 

consens în rândul specialiştilor care consideră că cele mai importante dintre acestea sunt evaluarea iniţială, 
evaluarea continuă şi evaluarea sumativă sau certificativă. În literatura psihopedagogică există o serie de 
comparatii între formele evaluării în care se menţionează punctele tari şi punctele slabe ale fiecărei 
modalităţi de evaluare. 

Evaluarea iniţială se realizează la debutul perioadei de învăţare îndeplinind de cele mai multe ori 
funcţia de diagnosticare a nivelului de competenţă sau de cunoştinţe ale educabililor.  

Evaluarea continuă sau formativă este parte integrantă a procesului de predare-învățare, și are ca scop 
reglarea sau adaptarea demersului didactic. 

Evaluarea sumativă se distinge de celelalte modalităţi de evaluare prin trei aspecte, şi anume: 
1) momentul când se realizează; 
2) obiectivele pe care le vizează; 
3) consecinţele pe care le determină. 
În legătură cu momentul când se realizează, ea se distinge de alte modalităţi de evaluare, pentru că 

operează la sfârşitul unor perioade mai lungi de instruire fie că este vorba de sfârşitul unui trimestru/ 
semestru, de sfârşitul unui an şcolar sau chiar de sfârşitul unui ciclu de şcolaritate având menirea să scoată 
în evidenţă progresele realizate de elevi pe perioada când au făcut obiectul activităţii de instruire. 

În privinţa obiectivelor pe care le vizează, trebuie făcută precizarea că această modalitate se 
raportează în mod firesc la obiectivele educaţionale ale disciplinelor de învăţământ ale căror conţinuturi fac 
obiectul evaluării la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire, dar, la fel, ea se poate raporta şi la 
obiectivele educaţionale specifice unui ciclu de învăţământ (primar, gimnazial, liceal) şi, nu în ultimul rând, 
la obiectivele unui anumit tip sau profil de şcoală. 

Iată, pe scurt, câteva repere foarte generale cu privire la aspecte teoretice ale evaluării în învățământul 
românesc.  

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF.PSIHOPEDAGOG: STEFLEA NICOLETA IULIA 

C.S.E.I.”DELFINUL ”CONSTANTA 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-



 

 

o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în geneneral deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. STEIER DANA ANGELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SORIN LEIA TOMEȘTI- TIMIȘ 

 
Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 

preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. STEIGER CORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE, TIMIȘ 

 
Problematica evaluării educative și didactice a apărut și s-a dezvoltat nu doar ca teorie și sistem 

conceptual, ci și ca metodologie și tehnologie. Am putut constata o anumită simetrie și legătură morfologică 
între evaluare și capitolele structurate ale disciplinei predate. În ceea ce privește evaluarea inițială pot afirma 
faptul că aceasta reprezintă o activitate orientativă care se realizează la începutul anului școlar, deși 
elementele ale acestei strategii sunt utile și la începutul noilor teme și capitole. Strategia evaluării inițiale 
se referă la testarea nivelului de dezvoltare al copiilor în primele săptămâni de școală, adică descoperirea 
punctului de plecare în activitatea didactică și descoperirea lacunelor pe care le au elevii. În cazul unor 
lacune mai mari, evaluarea inițială se continuă printr-o pregătire inițială, având ca obiective recapitularea 
materiei predate în clasele anterioare, fixarea unor cunoștințe și deprinderi, apropierea pregătirii elevilor de 
standardul necesar asimilării noilor discipline. Deși testele se reprezintă ca o structură de întrebări și probe, 
pentru a înțelege și defini unele calități, precum etalonarea și validitatea dar trebuie să avem în vedere și 
unele elemente cu care interacționează testul: obiectivele sau scopurile, aici putem aprecia nivelul de 
pregătire al elevilor, autorul testului cel care a redactat întrebările pornind de la anumiți indicatori și 
dimensiuni ale materiei predate, clasa de elevi unde urmează să fie dat testul. Definiția evaluării ester 
completată și consolidată de P. Lisievici prin sublinierea următoarelor caracteristici: orientarea spre scop, 
atitudinea metodologică, existența unor criterii, secvența de interpretare, înregistrarea, comunicarea și 
efectul retroactiv. Putem sublinia faptul că orientarea spre scop a acțiunii educative favorizează 
conștientizarea elevilor și urmărirea permanentă de îmbunătățire a rezultatelor elevilor. Rezultatele testelor 
inițiale sunt importante datorită faptului că descoperim elevii cu rezultate scăzute și îi vom putea ajuta, 
interveni și sprijini pe tot parcursul anului școlar. Metodele de evaluare didactică se împart în două grupe: 
metode tradiționale (observarea, ascultarea, lucrarea scrisă, examenul și proba scrisă) și metode moderne 
(testul docimologic sau testul de cunoștințe. Strategia didactică devine astfel teorie și acțiune implicate în 
rezolvarea optimă a unei situații de instruire. Aprecierea eficienței unei strategii didactice se poate face în 
funcție de anumite criterii și anume: gradul de plăcere în învățare pe care-l conferă strategia didactică 
elevilor, eficiența învățării, nivelul de însușire al cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor precum și 
atingerea obiectivelor propuse, eficiența în formarea și dezvoltare abilităților de a folosi ceea ce au învățat 
în practică, în viață, raportul dintre necesarul de timp solicitat de strategia didactică aleasă și timpul 
disponibil, relația de compatibilitate dintre metodele, tehnicile, mijloacele didactice și formele de 
organizare a activității, ca părți componente ale strategiei didactice. În munca cu elevii, profesorul trebuie 
să aibă un sistem de reguli care să permită elevilor să conștientizeze și să adere la propriile nevoi și acțiuni, 
trebuie să monitorizeze munca elevilor, comunicând cu fiecare în parte, fiind atent la evoluția fiecăruia 
dintre elevi, atunci când elevii lucrează independent, profesorul trebuie să se asigure că sarcina de lucru 
este interesantă, motivantă și pe măsura posibilitățile elevului, profesorul trebuie să creeze ocazii egale de 
a răspunde sarcinilor de învățare și rezolvare de probleme, tratarea diferențiată și acordarea ajutorului mai 
ales elevilor care întâmpină dificultăți, de asemenea profesorul trebuie să asigure un feed-back rapid și 
eficient. Noua școală ar fi a elevilor, care se educă învățând să trăiască mai bine și care își formează 
personalitatea prin implicarea efectivă și afectivă, pe baza unui program de devenire civică și psiho - 
individuale. Școlile și calitatea procedurilor pedagogice, aplicate în instituțiile de învățare a culturii și 
civilizației, mărturisesc despre calitatea vieții publice și despre grija pe care instituțiile statale o au față de 
membrii săi componenți. Dacă o generație a avut drept repere educative celebrele valori clasice: adevărul, 
binele și frumosul, altă generație poate să-și asume valori cum ar fi: libertatea, cooperarea, toleranța, 
democrația, etc. Din acest punct de vedere, fiecare epocă și-a avut propriile sale modele educative, 
sintetizate în formarea conceptului de personalitate.   

Astăzi, în condițiile în care societatea a cunoscut un progres radical, școala are menirea de a pregăti 
cetățeanul de mâine pentru viața de zi cu zi, pentru conviețuirea constructivă cu ceilalți. Prin valorificarea 
potențialului educațional al comunității locale, școlile trebuie să-și reorganizeze strategiile de predare-
învățare, oferind o educație de calitate și eficace, focalizată pe formarea competențelor necesare lumii în 
schimbare. Societatea contemporană solicită concentrarea demersurilor didactice pentru formarea unui 



 

 

individ cu noi dimensionări ale capacităților mintale, intelectuale și morale, în care prioritară devine 
gândirea novatoare, creatoare și inventivă, inteligența ageră și critică, spiritul de observație, flexibilitatea și 
ingeniozitatea minții. Această cerință se realizează, în special prin instituțiile de învățământ, care sunt nu 
numai un factor de conservare a patrimoniului spiritual al unei națiuni, ci și unul din principalii vectori ai 
dinamicii sociale. Școala poate deveni, în viziune postmodernă, o organizație bazată preponderent pe o 
educație pragmatică, ea se poate revendica drept un spațiu de satisfacție al tinerilor, în care aceștia să 
găsească răspunsuri la propriile întrebări. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR,  
STOICA FLORICA-ALEXANDRA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU” 
 COMUNA ȘOIMARI, JUD. PRAHOVA 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR, STOICA CERASELA-ELENA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU”  

COMUNA ȘOIMARI, JUD. PRAHOVA 
 
După cum spune și Constantin Cucoș „Viața școlii stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din 

ceea ce se petrece în acest spațiu nu scapă exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea și 
evaluarea reprezintă un moment esențial al <<lanțului>> didactic. Cum acțiunea didactică este premeditată 
și vizează atingerea unor scopuri, este firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut a fost 
făcut.” 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unei activități de instruire în scopul cunoașterii 
capacităților de învățare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc, a volumului de cunoștințe 
și capacități necesare asimilării conținuturilor, secvențelor sau etapelor următoare. Ea devine necesară de 
la începutul ciclului primar, al anului școlar.  

Evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire. Rolul și 
însemnătatea acestei evaluări este integrarea elevilor în activitatea care începe, informarea referitoare la 
capacitatea lor generală de învățare. Pentru completarea acestora, însă și pentru cunoașterea faptului dacă 
elevii stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținutului programului care urmează, este 
utilă evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă, prin probe scrise. Datele obținute prin 
aceste evaluări ajută la conturarea activității următoare în trei planuri: 

1. modul adecvat de predare – învățare a noului conținut; 
2. aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
3. adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unor elevi. 
Evaluarea trebuie privită în strânsă legătură cu obiectivele operaționale stabilite. Pentru asigurarea 

succesului deplin al activității didactice încă din acțiunea de proiectare a lecțiilopr este necesară conturarea 
unei concepții clare cu privire la sistemul de evaluare pentru fiecare dintre obiectivele formulate. La rândul 
lor, obiectivele operaționale vor fi măsurabile. Orice evaluare se face pornind de la obiectivele operaționale 
urmărite, permițând compararea corectă a rezultatelor obținute cu cele așteptate. 

În ciclul primar evaluarea se face pe baza descriptorilor de performanță. Aceștia stabilesc capacități 
la care pot ajunge elevii potrivit cu particularitățile psihofizice individuale sau cu efortul depus pentru 
pregătire. 

Descriptorii de performanță folosesc cadrului didactic la întocmirea fișelor pentru evaluarea scrisă, 
precum și pentru evaluările orale. 

Evaluările orale implică cerințe referitoare la: ritmicitatea examinării, enunțul întrebărilor, ritmul 
desfășurării dialogului de verificare, necesitatea antrenării celorlalți elevi pentru completarea sau corectarea 
răspunsurilor elevilor chestionați, extinderea verificării de la informația dobândită de aceștia și posibilitatea 
de redare – la capacitatea de transfer, de aplicare, de compunere și rezolvare de exerciții. 

Evaluarea scrisă reprezintă metoda fundamentală de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor. 
Aceasta face posibilă verificarea tuturor elevilor referitor la însușirea unui anumit conținut, ceea ce 
favorozează compararea rezultatelor. 

Evaluarea scrisă nu permite ca unele erori ale elevilor în formularea răspunsurilor să fie lămurite și 
corectate pe loc de examinator. De asemenea, nu este posibilă nici orientarea elevilor prin întrebări 
suplimentare către un răspuns corect și complet. Ea mărește rolul întâmplării în evaluarea rezultatelor. 

Concluzionând, putem spune că oportunitatea și modurile de realizare a acțiunilor evaluate sunt 
apreciate în măsura în care ele permit reglarea și sprijină în mod real actul predării, orientează și stimulează 
activitatea de învățare a elevilor și permit ameliorarea continuă a procesului didactic. 



 

 

Prin urmare, operațiile de evaluare nu constituie un scop în sine și nu se limitează doar la constatarea 
efectelor activității de predare – învățare. Cunoașterea rezultatelor școlare, într-un moment determinant al 
procesului didactic reprezintă o primă fază a acțiunilor evaluate. Ea constituie sursa unor informații menite 
să conducă la decizii de ameliorare a învățării. 

 
 
 
 
 
 



 

 

POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 
 

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PANATAU 
PROF. STOICA ELENA 

 
Pogorârea Duhului Sfânt (numită și Rusaliile) este unul din praznicele împărătești ale Bisericii 

Ortodoxe; este sărbătorită la cincizeci de zile după Sfintele Paști (de aceea căzând întotdeauna într-o 
Duminică). 

La cincizeci de zile după Învierea Domnului, la sărbătoarea evreiască numită Cincizecimea (cincizeci 
de zile de la sărbătoarea Ieșirii), în timp ce Apostolii și alți ucenici ai Domnului Iisus Hristos erau adunați 
împreună în rugăciune în "foișorul cel de sus", Duhul Sfânt a coborât peste ei sub forma unor „limbi de foc 
despicate” făcând zgomotul unui vânt puternic și ei au început să vorbească în limbi pe care nu le cunoșteau. 
În acea vreme, în Ierusalim erau mulți pelerini din diaspora evreiască veniți la sărbătoare care au fost foarte 
uimiți să îi audă pe acești pescari neinstruiți rostind rugăciuni către Domnul în limbile țărilor lor de departe. 
Acest eveniment este descris detaliat în Faptele Apostolilor, capitolul 2. 

Numărul cincizeci, de la cele cincizeci de zile de la Înviere, mărturisește despre deplinătatea eternă 
și cerească, fiind de șapte ori câte șapte plus unu. 

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt 
Biserica Ortodoxă vede Pogorârea Duhului Sfânt ca împlinirea misiunii de propovăduire a 

Mântuitorului Iisus Hristos și începutul erei mesianice a Împărăției lui Dumnezeu, prezentă în mod mistic 
în Biserică. În mod tradițional este considerată începutul Bisericii, una Sfântă, Sobornicească și 
Apostolească. 

Pe lângă prăznuirea venirii Duhului Sfânt, se sărbătorește în această zi și revelarea Sfintei Treimi, 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cântările bisericești slăvesc ultimul act al auto-revelării lui Dumnezeu către 
lumea creației Sale. 

Pentru creștinii ortodocși, sărbătoarea Rusaliilor nu este doar o amintire a unui eveniment istoric. Ea 
este o sărbătoare a apartenenței credincioșilor la Biserică. Ei au trăit Pogorârea Duhului Sfânt și au primit 
„pecetea darului Sfântului Duh” prin taina ungerii cu Sfântul Mir. 

Prăznuirea acestei sărbători 
Cei trei îngeri care l-au vizitat pe Avraam. Icoană pictată de Andrei Rubliov 
La sărbătoarea Rusaliilor, icoana Sfintei Treimi, cele trei figuri angelice care i-au apărut lui Avraam, 

este plasată în centrul bisericilor pentru a fi cinstită de credincioși. Această icoană este uneori însoțită de 
icoana tradițională a Rusaliilor. Bisericile sunt decorate cu flori și frunze verzi care simbolizează că 
respirația divină a lui Dumnezeu înnoiește toată creația. De asemenea sunt folosite veșminte și 
acoperăminte verzi. 

În multe parohii, prăznuirea începe în seara de dinaintea sărbătorii cu Vecernia Mare. Utrenia se ține 
în dimineața sărbătorii, dar nu peste tot, înainte de Sfânta Liturghie. 

În ziua de Rusalii se ține Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, dar cu imnuri speciale care înlocuiesc 
tradiționalele antifoane. Pentru prima dată după Sfintele Paști se cântă imnurile Împărate Ceresc și Am 
văzut Lumina cea Adevărată, astfel fiind chemat Duhul Sfânt să vină și să rămână (să se sălășluiască) în 
noi și astfel să fie mărturisit că am primit Duhul cel Ceresc. 

Vecernia Mare din seara de Rusalii (Duminica) conține trei rugăciuni lungi la care credincioșii 
îngenunchează pentru prima dată de la Sfintele Paști. În multe parohii, această slujbă se ține imediat după 
Liturghie. 

După Pogorârea Duhului Sfânt 
În Biserica Ortodoxă, luni după Pogorârea Duhului Sfânt este Sărbătoarea Sfintei Treimi sau Lunea 

Duhului Sfânt, iar în prima duminică de după Rusalii este Sărbătoarea Tuturor Sfinților. 
Cu toate că începutul anului bisericesc este la 1 septembrie, centrul liturgic al ciclului anual al cultului 

ortodox este sărbătoarea Sfintelor Paști, precedată de Postul Mare și perioada pregătitoare a postului, urmată 
de cincizeci de zile de sărbătoare pascală până la sărbătoarea Rusaliilor. Până la începutul următorului Post 
Mare, duminicile și săptămânile sunt numărate de la Pogorârea Duhului Sfânt. Citirile liturgice și cântările 
se bazează pe „săptămâni după Rusalii”, așa cum sunt scrise în Octoih, Apostol și în Evangheliar. 
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EVALUAREA COMPETENŢEI ŞCOLARE LA BIOLOGIE 
 

PROFESOR STOICONI CRISTIAN IOAN 
 
Evaluarea este un element al procesului educațional centrat pe achiziția de competențe. La lecția de 

biologie se formează o serie de competențe specifice: competența de achiziții intelectuale, competența de 
cercetare științifică, competența de comunicare în limbaj științific, competența de achiziții pragmatice, 
competenţa de protecție a mediului ambiant și de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.  

Noile condiţii de proiectare şi evaluare a competenţei implică explorarea conceptului de evaluare 
autentică. Evaluarea autentică determină deplasarea accentului de la evaluarea rezultatelor finale ale 
învăţării la procesul de predare-învăţare, de formare a competenţelor, în cadrul căruia elevii demonstrează 
resursele interne (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-o situaţie nouă, nestandardizată, în vederea rezolvării 
unor sarcini complete, complexe şi semnificative, ca rezultate-finalităţi ale formării. Deoarece învăţământul 
axat pe competenţe presupune o abordare de sistem la nivelul demersului de predare-învăţare-evaluare, 
pentru formarea unei anumite competenţe specifice profesorul trebuie să proiecteze în acest sistem toate 
componentele procesului educaţional: sistemul de cunoştinţe fundamentale repartizate într-un sistem de 
lecţii din cadrul unităţilor de învăţare, sistemul de metode interactive, sistemul problematologic şi sistemul 
activităţilor de evaluare.  

Deci competenţa şcolară reprezintă un sistem optimizator atât la nivel de concept, cât şi la nivel de 
proces. Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică este posibilă doar prin proiectarea unui demers 
optim de predare-învăţare-evaluare, menit să asigure cea mai înaltă eficienţă şi calitate. Competenţa de 
cunoaştere ştiinţifică reprezintă „un ansamblu integrat de resurse interne ale elevului, comune disciplinelor 
şcolare Biologia, Fizica și Chimia, axate pe interacţiuni ale raţionamentului dialectic, gândirii 
epistemologice, utilizării adecvate a limbajului ştiinţific şi realizate prin comportamente adecvate, în 
vederea rezolvării unor situaţii semnificative reale sau modelate pedagogic”.  

Metodele complementare de evaluare oferă alte opţiuni metodologice şi instrumentale care sporesc 
eficienţa actului de predare învăţare. Folosirea lor în activitatea lor curentă la clasă este recomandată de 
valenţele lor formative: 

*permit profesorului evaluator să obţină informaţii noi şi importante despre nivelul de pregătire al 
elevilor; pe baza acestor informaţii el poate realiza o apreciere cât mai obiectivă a performanţelor şi a 
progreselor realizate de elevi; 

*oferă profesorului evaluator o imagine la zi a performanţelor elevilor în raport cu abilităţile şi 
capacităţile de evaluat, dar şi o imagine cât mai completă asupra profilului general al achiziţiilor elevilor; 

*permit elevului să arate ceea ce ştie şi, mai ales, ceea ce ştie să facă, în contexte şisituaţii diferite; 
*permit exersarea abilităţilor practic aplicative ale elevilor, asigurând o mai bună clarificare 

conceptuală şi integrare în sistemul noţional a cunoştinţelor asimilate care devin operaţionale; 
*asigură un demers interactiv actului de predare -învăţare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulînd potenţialul creativ şi originalitatea acestuia. 
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INSTRUMENTELE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREŞC. STRĂNUTU- LINCĂ CONSTANȚA 
GRĂDINIŢA P.N. NR.2 PURANI 

 
„Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente” (D. Ausubel) 
Principalul instrument de evaluare a rezultatelor preşcolarilor este TESTUL. 
Potrivit specialiştilor, un test bun nu urmăreşte doar verificarea informaţiilor acumulate de preşcolari, 

ci şi capacitatea acestora de a arăta ce ştiu să facă cu ce au învăţat. 
Din punct de vedere metodic, testele pot fi:  
o teste standardizate, proiectate de factorii de decizie sau de cei din instituţii de specialitate;  
o teste proiectate de educatoare.  
o După modul de manifestare a comportamentului preşcolarului, testele pot avea următoarele forme:  
o orale; 
o scrise;  
o practice.  
După momentul administrării testului:  
o teste iniţiale, administrate la începutul unei perioade de formare a preşcolarului;  
o teste de progres, administrate pe parcursul perioadei de formare,  
Încă din faza de proiectare a unui test, educatoarea trebuie să aibă în vedere atât tipul acestuia 

(criterial, care pune accent pe cunoştinţele însuşite de preşcolari sau test de discriminare sau normativ, care 
are rolul de a clasifica preşcolarii, test de rapiditate sau test de randament), cât şi tipul de itemi pe care îi 
foloseşe.  

Astfel, în elaborarea şi aplicarea testelor există anumiţi paşi de parcurs:  
o stabilirea conţinuturilor şi obiectivelor,  
o formularea itemilor,  
o elaborarea baremului de corectare şi notare,  
o aplicarea testului la grupă,  
o evaluarea,  
o interpretarea rezultatelor.  
viza conţinutul unei singure lecţii şi nu pot ţinti decât anumite nivele taxonomice). Ea poate detalia 

conţinuturile care vor fi acoperite prin test ori nivelele taxonomice, dar pot include informaţii amănunţite 
şi despre ambele dimensiuni. 

În demersul de proiectare a oricărei probe de evaluare, una dinte etape o constituie elaborarea itemilor, 
principalele componente ale instrumentului de evaluare. ITEMUL este definit ca fiind o întrebare, 
formulată într-un anumit format astfel încât să fie primit un răspuns aşteptat.  

Etapele care trebuie parcurse în elaborarea itemilor sunt:  
o stabilirea grupei de preşcolari, domeniului experienţial şi conţinuturile de evaluat;  
o definirea obiectivelor realizate prin intermediul itemilor;  
o elaborarea descriptorilor de performanţă corespunzători obiectivelor ; 
o formularea enunţului itemului. 
Teoria şi practica evaluării evidenţiază următoarele tipuri de itemi, în funcţie de tipul de răspuns 

aşteptat şi gradul de obiectivitate al notării:  
 a) itemi cu răspuns închis ( obiectivi) ; 
 b) itemi semiobiectivi;  
 c) itemi cu răspuns deschis( subiectivi);  
Indiferent de forma pe care o are itemul, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiţii:  
o să fie formulat clar, fără ambiguităţi;  
o să nu sugereze răspunsul;  
o să existe un singur răspuns corect, iar în cazul în care există varianta mai multor răspunsuri corecte 

trebuie precizat; 
o să fie independent faţă de ceilalţi itemi ( răspunsul unui item să nu depindă de altul).  



 

 

a) ITEMII OBIECTIVI (cu răspuns închis) testează un număr mare de elemente de conţinut într-un 
timp, relativ, scurt şi au un grad mare de obiectivitate. Acest tip de itemi permite o verificare detaliată a 
cunoştinţelor acumulate, oferă informaţii despre însuşirea noţiunilor de bază, indispensabile pentru 
achiziţiile următoare, nu necesită o schemă detaliată de notare, însă pot fi utilizaţi doar în evaluarea 
nivelurilor inferioare ale procesului cognitiv ( vizează obiective cognitive: memorarea reproductivă, 
gândirea convergentă).  

Itemii cu răspunsuri închise cunosc trei variante:  
o itemi cu alegere duală;  
o itemi de tip pereche;  
o itemi cu alegere multiplă.  
Dintre itemii cu răspuns închis ( obiectivi) voi prezenta itemii cu alegere duală : 
1.Itemii cu alegere duală pun copiii în situaţia de a selecta răspunsul corect, din două variante posibile: 

da/nu, adevărat/fals, corect/incorect.  
Primii dintre aceştia sunt cei mai des utilizaţi.  
Acest tip de itemi sunt folosiţi atunci când educatoarea doreşte să evalueze:  
o însuşirea de către preşcolari a unor cunoştinţe ( definiţii, noţiuni, reguli),  
o diferenţierea pe care o poate realiza preşcolarul între enunţurile factuale şi cele de opinie,  
o capacitatea acestuia de a identifica relaţii de tip cauză-efect, succesiunea logică sau cronologică a 

unor evenimente.  
 Cerinţa trebuie formulată clar ( să încercuiască, să bifeze răspunsul corect sau să taie varianta 

incorectă). Enunţul, este de dorit, să fie formulat fără negaţie sau verbe la forma negativă pentru a evita 
inducerea în eroare a celui evaluat.  

Dezavantajul utilizării acestor itemi este acela că preşcolarul poate ghici răspunsul, alegând la 
întâmplare una din cele două variante.  

Exemple: 
Domeniul ştiinţă – grupa mijlocie  
Legume de toamnă  
Obiective:  
o să recunoască legumele specifice toamnei,  
o să precizeze părţile componente ale unei legume, indicând părţile componente ale acestora pe care 

le putem consuma,  
Item: Coloraţi cu roşu dacă este adevărat sau cu verde dacă este fals, în pătratul din dreptul fiecărui 

enunţ:  
o Para este o legumă. 
o Ceapa, morcovul, varza, gogoşarul sunt legume de toamnă.  
o De la morcov consumăm frunzele.  
o Putem consuma rădăcina de la următoarele legume: morcov, ţelină, păstârnac.  
DLC grupa mare  
„Fata babei şi fata moşneagului”  
Obiectiv:  
o să identifice ideile principale din conţinutul poveştii,  
Item: Tăiaţi cu o linie răspunsul incorect din cele două variante:  
o Fata babei era harnică, iar fata moşului era foarte leneşă. DA / NU  
o Baba şi-a alungat fata de acasă. DA / NU  
o Fata moşului s-a întâlnit în drumul său cu o căţeluşă, un păr, o fântână şi un cuptor. DA / NU  
o Fata moşului a ales de la Sfânta Vineri o ladă foarte mare. DA / NU  
 Testele ajută educatoarea să-şi planifice activitatea viitoare, să cunoască mai bine capacitatea 

copiilor, să lucreze diferenţiat astfel ca toţi copiii să fie apţi pentru şcoală. 
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OBSERVAREA SISTEMATICĂ A ACTIVITĂŢII ŞI 
COMPORTAMENTULUI ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STREZARU MARIA, 

ȘCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA – STRUCTURA 
ȘCOALA PRIMARĂ DOLINA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

 
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. Învăţătorul 
trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de 
particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

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

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. 

Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor. 
 Observarea sistematică a comportamentului elevului în timpul activităţilor didactice este o tehnică 

de evaluare care furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi. Prin observare sistematică, 
educatorul urmăreşte diferite comportamente; comportamente ce privesc cunoştinţele şi capacităţile: 
vorbire, ascultare, realizarea unor experimente, desene, dans, gimnastică, abilităţi muzicale; comportamente 
referitoare la atitudinea faţă de desfăşurarea unei activităţi: eficienţa planificării, utilizarea timpului, 
utilizarea echipamentelor şi a altor surse, demonstrarea unor caracteristici, ca: perseverenţa, încrederea în 
sine, iniţiativa, creativitatea; comportamente referitoare la atitudinile sociale: preocupare pentru bunăstarea 
celorlalţi, respectul faţă de lege, respectul faţă de bunurile celorlalţi, sensibilitate la problemele sociale; 
comportamente privind atitudinile ştiinţifice: deschidere la nou, sensibilitate la relaţii tip cauză – efect, 
curiozitate; interese pentru diferite activităţi educaţionale, estetice, ştiinţifice, vocaţionale, de timp liber; 
exprimarea unor sentimente de apreciere şi satisfacţie pentru de natură, artă, literatură; relaţia cu colegii, 
reacţia la laudă şi critici, reacţia faţă de autoritatea profesorului, emotivitatea, adaptarea socială. (Stoica, 
A., p.126) Pentru a înregistra aceste informaţii, profesorul are la dispoziţie trei modalităţi:  

• fişa de evaluare (calitativă); 
 • scara de clasificare; 
 • lista de control / verificare.  
Fişa de evaluare - unde sunt înregistrate date factuale despre evenimentele mai importante în legătură 

cu elevii care întâmpină dificultăţi. Observarea trebuie limitată doar la câteva comportamente.  
Scara de clasificare-comportamentele elevilor sunt clasificate după un număr de categorii (scara lui 

Likert):  
În ce măsură elevul a participat la discuţii ? 
□ niciodată  
□ rar  
□ ocazional  
□ frecvent  
□ întotdeauna  
 În ce măsură comentariile sale au fost în legătură cu tema ?  



 

 

□ niciodată  
□ rar  
□ ocazional  
□ frecvent  
□ întotdeauna  
Scările de clasificare pot fi numerice, grafice şi descriptive. Planchard a propus diferite scări pentru 

scris, desen, pentru redactare, cotare. Landsheere a elaborat (1986) o scară distributivă (a performanţelor 
într-un grup) şi nondistributivă (care are în vedere relaţia funcţională între probabilitatea unui răspuns corect 
şi o trăsătură latentă a elevului). (Stanciu, M., 2003, p.303) Lista de control / verificare Se aseamănă cu 
scara de clasificare, dar ea înregistrează dacă o caracteristică sau o acţiune este prezentă sau absentă 
(Gronlund). 

Exemplu: A urmat instrucţiunile ? Da __ _ Nu____  
A cooperat cu ceilalţi ? Da ____ Nu____  
A dus activitatea până la capăt? Da____ Nu____ 
 A făcut curat la locul de muncă? Da____ Nu____ (Stoica, A., p.127)  
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. problematica modalităţilor 
de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi diversificată. scopul comun, de care trebuie 
să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea 
viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
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Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR STROE AMALIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I. A. BASSARABESCU”, PLOIEŞTI 

 
Finalităţile învăţământului primar care derivă din idealul şi finalităţile sistemului educaţional sunt 

asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii, formarea personalităţii copilului respectând nivelul şi 
ritmul său de dezvoltare şi înzestrarea copilului cu acele capacităţi, cunoştinţe şi atitudini care să stimuleze 
raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi cultural şi să permită continuarea educaţiei. 

Învăţătorul foloseşte tot ceea ce ştiinţa în domeniul disciplinelor predate a descoperit, întreprinzând 
continuu o activitate de documentare. El trebuie să încerce să-şi dezvolte treptat şi capacitatea de creaţie, 
deoarece doar aceasta îi sporeşte pregătirea şi valenţele profesionale, îi dezvoltă autoritatea şi prestigiul ca 
intelectual şi dascăl. 

Evaluarea modernă este centrată pe creşterea eficacităţii şcolii, ea constituind un feed-back pentru 
sistem şi pentru cei care acţionează în cadrul lui. Prin intermediul ei se obţin informaţii pe baza cărora se 
poate face o analiză lucidă a factorilor care contribuie la dezvoltarea elevilor. 

 Pentru o evaluare şcolară cât mai eficace se impune nu numai orientarea acţiunilor educative către 
surprinderea celor trei tipuri de comportament: cognitiv, afectiv şi psihomotor, dar şi o evaluare curentă ce 
încurajează şi nu inhibă manifestarea şi creativitatea elevilor, care surprinde şi întăreşte achiziţiile, 
realizările, reuşitele şi încercările elevilor şi nu vânează greşelile sau nereuşitele lor şi participă la formarea 
unei aprecieri de sine ridicate şi la dezvoltarea curajului şi a responsabilităţii pentru formularea propriilor 
puncte de vedere. 

După ce evaluăm, analizăm rezultatele obţinute şi putem cunoaşte: nivelul de pregătire al elevilor, 
capacităţile intelectuale, dezvoltarea fizică, trăsăturile de personalitate. Nivelul de pregătire al elevilor se 
cere a fi cunoscut mai ales la începutul unei etape de şcolarizare (semestru, an şcolar, ciclu şcolar). Utilizăm 
evaluarea iniţială, sub forma probelor de verificare (scrise sau orale) cu scopul de a depista eventuale lacune 
în cunoştinţe şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru ameliorarea celor aflaţi în această situaţie, dar şi 
pentru a depista elevii capabili de performanţă. 

Evaluarea iniţială integrează demersurile specifice oricărui act apreciativ la începutul unui program 
de formare. Aceasta oferă posibilitatea colectării datelor minime care pot facilita formularea diagnosticului 
cât mai realist, corect. Pe baza acestuia, cadrul didactic urmează să-şi construiască strategia oportună. 
Evaluarea iniţială se dovedeşte o necesitate stringentă în cazul în care profesorul începe o nouă relaţie 
pedagogică cu grupuri de elevi pe care nu le cunoaşte. Astfel se informează în legătură cu potenţialul 
fiecărui elev şi al clasei, nivelul achiziţiilor sau rezultatelor dobândite de educaţi pe baza potenţialului, 
intereselor, aspiraţiilor elevilor corelate tipurilor de conţinuturi care vor fi predate. 

Verificarea orală constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 
cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Avantajele constau 
în aceea că se realizează o comunicare deplină , iar feed-back-ul este mult mai rapid. Metoda favorizează 
dezvoltarea capacităţii de exprimare a elevilor. Există şi factori perturbatorii care pot deforma obiectivitatea 
rezultatelor: starea psihică a elevilor, gradul diferit de dificultate a întrebărilor etc.  

Verificarea scrisă se concretizează prin lucrări de control. Ele reprezintă metoda fundamentală de 
evaluare deoarece permite examinarea întregului colectiv de elevi, oferă şanse egale elevilor prin identitatea 
subiectelor şi face posibilă compararea rezultatelor. Această formă avantajează elevii timizi şi pe cei mai 
lenţi şi permite o mai precisă apreciere în comparaţie cu examinarea orală. Probele de evaluare scrisă 
constituie instrumente valide, apte să măsoare cu o precizie satisfăcătoare performanţele elevilor. 

Examinarea prin probele practice se realizează la o serie de discipline specifice şi vizează identificarea 
capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor dobândite, a gradului de incorporare a unor priceperi şi 
deprinderi concretizate în anumite activităţi materiale. La începutul unei secvenţe de învăţare de ordin 
practic elevii vor fi avertizaţi asupra: tematicii lucrării, modului în care vor fi evaluaţi, condiţiile care le 
sunt oferite pentru realizarea activităţii respective (aparate, unelte etc.) 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA RELIGIE 
 

PROF. STROE ILONA 
SC. GIMNAZIALA ODOBESTI-STRUCTURA CROVU, JUD.DÂMBOVIȚA 

 

 
 
 La disciplina religie, se pot fologi metode alternative de evaluare, care pun în aplicare abilitățile 

practice ale copiilor, oferă profesorului o imagine și informații la zi despre elevii săi, iar pe baza acestora 
profesorul își eliberează judecăți de valoare, apreciind obiectiv, nu subiectiv, elevul. 

 Exemple de metode alternative de evaluare pentru disciplina religie sunt: 
-Teste docimologice, care se realizează sub forma unui set de întrebări. 
Avantajele testului sunt obiectivitatea verificării, posibilitatea verificării unui volum mare de 

cunoștințe,eliminarea stresului la elevi, etc. 
Dezavantajele sunt: imposibilitatea de a recunoaste cunoștintele reale ale elevului, putându-se insira 

de la ceilalti colegi, consum de efort, nu doar în elaborarea lor, ci și în corectarea lor, etc. 
-Portofoliul este foarte folosit la ora de religie, deoarece, pe baza acestuia putem propune proiecte 

concrete, ca de exemplu: realizarea unor picturi pe lemn, sticlă, confecționarea unor mijloace didactice, etc. 
Portofoliul unui elev reprezintă un instrument de evaluare destinat atât profesorului, cât și familiei, dar și 
pentru autoevaluarea sa. 

-Observarea directă, se realizează pe baza unei fișe de observatii, elaborata cu mult inainte, 
urmărindu-se interesul elevilor, deprinderile, dar și atitudinea față de orele de religie, de normele de 
comportament. 

-Proiectul, este una din activitățile didactice mai complexe, ce implică un volum mai mare de efort, 
timp depus de către elev, ca de exemplu:activități la care sunt invitati părinții, sau comunitatea pentru a 
evalua proiectul. 

-Probele orale – reprezintă metoda cel mai des utilizată la clasă. Unele dintre caracteristicile probelor 
orale pot fi percepute ca avantaje cum ar fi: flexibilitatea şi adecvarea individuală a modului de evaluare 
prin posibilitatea 

• de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite 
de către elev; posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri 

• ale elevului în raport cu un conţinut specific;  
formularea răspunsurilor urmărind logica şi dinamica unui discurs oral, ceea 
• ce oferă mai multă libertate de manifestare a originalităţii elevului, a capacităţii sale de argumentare 

etc 
 -Investigaţia este o metodă alternativă de evaluare asemănătoare proiectului, dar deosebindu-se de 

acesta prin faptul că nu are o amploare aşa mare. Şi în cazul investigaţiei întâlnim cele trei etape de la 
proiect, dar diferenţa este că toate aceste etape se realizează la clasă. 

-Autoevaluarea are un rol formativ, profesorul trebuind să încurajeze elevul să îşi realizeze propria 
sa evaluare, căci numai aşa rolul formativ al evaluării va fi atins. Pentru formarea capacităţii de autoevaluare 
la elevi, specialiştii recomandă o serie de condiţii ce trebuie îndeplinite de către profesor.  

 Acestea sunt: prezentarea încă din debutul activităţii a obiectivelor curriculare şi de evaluare pe 
• care trebuie să le atingă elevii; încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de 

rezolvare a une 
i• sarcini de lucru şi efectele formative ale acesteia şi pentru a răspunde în scris la acestea; stimularea 

evaluării în cadrul grupului; 
• completarea la sfârşitul unei sarcini de lucru importante a unui chestionar de 
• evaluare.  



 

 

 Ora de religie, este o altfel de oră, în care vorbim despre Hristos, fiind în mijlocul nostru , al tuturor, 
astfel că la această singură oră pe săptămână, putem face o pluridisciplinaritate a materiilor. 

 În cadrul orei, putem îmbina cunoștintele religioase cu muzica, deoarece și muzica este o formă de 
rugăciune, putem combina cunoștințele religioase cu cele dobândite la limba și literatura română, pentru a 
realiza o compunere despre ,, Mama, ființa cea mai dragă,,de exemplu, respectând condițiile de realizare a 
unei compuneri, sau putem compune poezii dedicate lui Dumnezeu, ne putem ajuta de informațiile 
acumulate la știintele naturii despre cum ar trebui să protejăm natura, darul lui Dumnezeu pentru oameni. 

 Am afirmat ca ora de religie este cu totul deosebită față de celelalte materii deoarece, ora aceasta nu 
se adresează stric rațiunii, așa cum fac celelalte materii, ci ea se adresează sufletului elevului. 

 Educația religioasă este foarte importantă încă de la cele mai fragede vârste, pentru a-i fi de folos pe 
viitor elevului. 

 Autoevaluarea reală și sinceră o va putea face elevul la scaunul spovedaniei, când va merge înaintea 
lui Hristos și își va putea face singur un examen al conștiinței sale, astfel abia atunci vom putea spune că 
misiunea profesorului de religie și-a atins obiectivul suprem. 

 Orice formă de evaluare a elevului prezintă gradul de însușire a noțiunilor predate, dar și capacitatea 
elevului de a le transpune în viața de zi cu zi, atât la școală, cât și în viața lui de zi cu zi. 

 Important este ca profesorul să îi poată însufleți dragostea fată de Dumnezeu și respectul față de cele 
sfinte, astfel îi va fi foarte usor să facă o evaluare a lui și prin ceea ce aude de la părinții lui, de la preotul 
paroh cu care profesorul colaborează, cât și de la dirigintele clasei lui. 

 Dacă în trecut exista o singura oportunitate de evaluare si aceasta se realiza dupa activitatea de 
instruire, azi exista mai multe oportunitati, evaluarea moderna fiind integrata activitatii de instruire. 
Evaluarea traditionala era bazata pe teste scrise, pe medie, pe criterii statistice, pe cuantificarea 
cunostintelor si pe produs, pe cand evaluarea moderna se bazeaza pe probe alternative, pe performanta, da 
diagnoze si propune ameliorare, fiind bazata pe deprinderile de a opera cu cunostinte si este centrata mai 
putin pe produs si mai mult pe proces. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. STROIE RODICA MIHAELA 
GRĂDINIȚA P.P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU 

 
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ 
(D. Ausubel) 
 Prin evaluare educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare fără 

disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând învățătorilor 
datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei evaluări 
eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de învățământ, 
precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza:”Ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca 
evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea 
diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee 
didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, 
îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate reușitele preșcolarilor până în 
acel moment. Aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizează energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării 

preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers 
împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă 
de sugestii. Întotdeauna trebuie aleși cu mare atenție itemii care alcătuiesc evaluarea inițială, ținând seama 
de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv 
nivelul de pregătire al copiilor, pe care să se plieze cât 

mai bine pregătirea următoare. 
Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel, și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
  



 

 

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoaşterea fiecărui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt:  

• observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, consemnarea 
în protocoale individuale sau fişe psiho-pedagogice; 

 • dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de  
cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor. 
Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 
 Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ). 

 Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 
rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile 
necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor.  

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. În 
conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 

 - Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
 - Formularea itemilor; 
 - Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
 - Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
 - Stabilirea unei scări de apreciere; 
 - Centralizarea rezultatelor în graphic 
 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari.  

 Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele:  
- oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente ( potenţialul de 

învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare;  
- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare;  
Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele: 
 - nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii;  
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului. 
 Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare, reluăm în finalul materialului 

cuvintele lui Ausubel :  
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-
l în consecinţă! “( R. Ausubel , 1981)  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: STRUBER EVA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TOLDI-SALONTA 
  
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  



 

 

- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
  
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR STRUTU PAULA 
ŞCOALA GIMN. VALEA RAMNICULUI,JUD.BUZAU 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.Scopul comun, 
de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori. Se pune aşadar problema modului în care cadrele 
didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse s.a. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util.  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 
începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare.Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au 
alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru 
ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai bine 
pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 



 

 

pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SUBȚIRE RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 LUGOJ 
 
Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai 

mult, aceasta fiind intrinsecă.  
Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii/preşcolarii, îi ajută să conştientizeze 

propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, 
elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita 
unor strategii utilizate 

Din punct de vedere didactic evaluarea constă într-o măsurare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a 
atingerii obiectivelor sau a gradului de proximitate a unui rezultat școlar în raport cu o normă. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele:  

- tratarea diferențiată a elevilor;  
- selecția riguroasă a conținutului învățarii;  
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 

de diagnosticare (evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii noului 
program), precum și o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învățare ale noului program. 

Astfel, datele oferite de evaluarea inițtială conturează trei direcții principale pe care trebuie să se 
acționeze în planificarea activității pentru etapa următoare a activității didactice: 

 proiectarea activității viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun 
elevii pentru realizarea sarcinilor noului program; 

 conceperea modului de organizare și desfășurare a programului de instruire; 
 aprecierea necesității de a iniția un program de recuperare pentru întreaga clasă, când se constată 

rămâneri în urmă la învățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 
 adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
Evaluarea initială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul unui an școlar, dar 

și în condițiile în care educatorul preia spre instruire și educare un colectiv de elevi al cărui potențial nu-l 
cunoaște. 

Evaluarea este un proces didactic complex și vizează: 
• întregul curriculum şcolar (cunoştinţe, priceperi, capacităţi, programe, metode de predare-învţare, 

performanţe etc.) 
Evaluarea iniţială este realizată pentru: 
- determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi 

şi formarea unor competenţe noi; 
- detectarea potenţialului de instruire (instruibilitatea), potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului 

de educare (educabilitatea), adică a zonei dezvoltarii proxime a elevului; 
- pentru stabilirea unui punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 
Evaluarea inițială nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte comportamentul cognitiv 

al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional (cunoştinte, capacităţi, 



 

 

abilităţi etc). Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată faptul că elevii au anumite carenţe, cadrul 
didactic trebuie să organizeze înaintea începerii noului curs, noului an de studiu etc., un modul de recuperare 
pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe certificate 
(prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor 
cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează” 

Evaluarea în general, iar cea inițială în special, are, în concluzie, multiple roluri printre care acela de 
a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste cu privire la curriculum cât și la resursele 
implicate. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când acesta generează 
interesul pentru progres, atît din partea elevilor cât și din partea profesorilor. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000.  
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SUCIU ALINA ADRIANA 

SCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VLAD DELAMARINA/ 
GRĂDINIȚA P.N. VICTOR VLAD DELAMARINA 

 
Evaluarea este un act didactic important ce urmărește aprecierea nivelului intelectual și a 

cunoștintelor dobândite al unui preșcolar până la un moment dat. Exista trei tipuri de evaluare: evaluare 
inițială, evaluare sumativă și evaluare finală. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unei etape de instruire (la începutul unui an școlar) și 
are scopul de a stabili nivelul de pregatire al preșcolarilor, nivelul cu care vor intra în etapa urmatoare. 
Datele obținute în procesul de evaluare inițială sunt valorificate în realizarea unui program adaptat nivelului 
real al preșcolarului. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte. Pe baza informațiilor evaluării 
inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru 
ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele dorite, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea 
diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea metodelor și procedeelor 
didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, 
îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). 

Evaluarea inițială se poate realiza prin probe orale (cel mai fecvent) probe scrise sau probe practice 
și îndeplinește funcția de diagnosticare. 

Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se printr-
o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în 
care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronunţie clară şi corectă. Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse 
tehnici, cum ar fi: conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri), cu suport vizual (repovestire după 
imagini), descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle), completarea unor dialoguri incomplete. 
Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 

 Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari într-
un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu, asigurând în acelasi 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai emotivi 
sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. În cadrul 
evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce verifică 
acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor. Metoda de evaluare scrisă este 
utilizată sub diferite forme, cum ar fi: activitatea de muncă independentă în grupă, fișele de lucru etc. 

Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 
însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această metodă se 
realizează printr-o mare varietate de forme: 

- confecţionarea unor obiecte; 
- realizarea unor desene, colaje etc; 
- joc de rol; 
- probe sportive, jocuri didactice etc. 
De o mare importanță sunt şi metodele şi instrumentele complementare, cum ar fi: observarea 

sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 



 

 

Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi dezavantaje, plusuri şi 
minusuri şi că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o 
îmbinare a diferitelor tehnici. 

Evaluarea sumativa este observarea continuă a preșcolarilor/elevilor, a comportamentelor, a 
dobândirii cunoștințelor, a progresului sau regresului preșcolarilor/elevilor și manifestarea la activități. 

Evaluare sumativa sesizează lacunele preșcolarilor/elevilor,iar profesorul poate acționa pentru 
recuperarea acestora. Ea se realizează de obicei la sfârșitul unui semestru al unui an școlar, iar rezultatele 
obținute se notează de către profesor în caietul de observații. 

Evaluarea sumativa se poate realiza prin probe orale, probe scrise sau probe practici. 
Evaluarea finală se realizează la finalul unui an școlar sau la sfârșitul unei activități instructiv 

educative, în vederea cunoașterii nivelului de asimilare a materiei predate. Ea se bazează pe mai multe 
măsurători și aprecieri inițiale și continue, în vederea realizării unei decizii finale optime. Evaluarea finală 
trebuie, de asemenea continuată ca reper pentru o nouă evaluare inițială, ca sursă și resursă pentru 
perfecționarea activității didactice. 

Evaluarea finală se realizează, la fel ca celălalte evaluări, prin probe orale, probe scrise sau probe 
practice. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. SUCIU ANDREEA 
COLEGIUL „AUREL VIJOLI”, FĂGĂRAȘ 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic) 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare și este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (interpretare psihopedagogică) Evaluarea iniţială este indispensabilă 
pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiului noilor discipline 
de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, 
dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare).  

Evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, posibilitatea 
de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare al fiecăruie 
dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a formula 
cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma evaluării 
iniţiale se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru 
cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate. Avem în vedere 
prin urmare, cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în termeni 
de conţinuturi, de deprinderi și strategii cognitive – de bază şi de competenţe care au fost dobândite în timp 
la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului 
evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la 
evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra 
rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu 
util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul 
cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele 
ulterioare. A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un 
real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru 
desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de ciclu de învăţământ 
sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind foarte important a 
se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noii 
ani de studiu. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi.  
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ELEMENTE DE DEONTOLOGIE A EVALUARII IN CONTEXTUL 
CRESTERII CALITATII ACTULUI EDUCATIONAL 

 
SUCIU LORENA, SCOALA GIMNAZIALA,,EROILOR”,LIPANESTI 

 
 Relatia dintre curriculum si evaluare este deosebit de complexa,ceea ce implica abordarea procesului 

de predare-invatare-evaluare in mod unitar.Orice schimbare produsa la nivelul uneia dintre aceste activitati 
influenteaza modalitatile de realizare a celorlalte,generand o adevarata reactie in lant,care impune reveniri 
si revizuiri permanente. 

 Daca se doreste ca intregul proces instructiv –educativ sa se desfasoare la niveluri mai inalte de 
eficienta si productivitate, atunci in mod obligatoriu trebuie sa se aiba in vedere si imbunatatiri la nivelul 
activitatilor evaluative, indiferent de palierul la care se deruleaza acestea. 

 Acest lucru se si intampla ,de fapt, in cadrul tuturor sistemelor de invatamant,unde se fac demersuri 
ca toate activitatile evaluative sa devina mai riguroase si mai adaptate subiectilor care sunt evaluate in 
divrse contexte educationale. 

 Fara a pretinde o lista a tuturor demersurilor care pot ameliora activitatile evaluative,consideram ca 
pot fi avute in vedere cateva masuri dintre care mai importante sunt urmatoarele: 

 -utilizarea in activitatea de instruire-invatare a tuturor formelor de evaluare,ceea ce inseamna ca orice 
instruire trebuie sa debuteze printr-o evaluare initiala,continuata printr-o evaluare formative si finalizata 
printr-o evaluare sumativa,ceea ce inseamna ca pe baza informatiilor furnizate de evaluare se pot lua decizii 
si se pot adduce corectii modului de desfasurare a procesului instructive-educativ; 

 -utilizarea tuturor metodelor de examinare a elevilor(orale, scrise, practice),plecandu-se de la ideea 
ca fiecare tip poseda atat avantaje,cat si limite,ceea ce inseamna ca nicio categorie nu trebuie favorizata in 
detrimentul celorlalte,deoarece aceasta atitudine ar altera semnificativ modul de desfasurare a intregului 
proces evaluativ; 

 -promovarea, in mai mare masura, a unor modalitati alternative de evaluare (proiecte, portofolii, 
autoevaluare) cu scopul de a face evaluarea mai agreabila si mai adaptata subiectilor care fac obiectul 
evaluarii, fara sa se puna problema ca prin aceste modalitati alternative sa se elimine evaluarile de tip 
traditional;  

 -eliminarea, sau macar diminuarea la maximum, a efectelor factorilor perturbatori ai notarii sau,e 
ventual, a tuturor factorilor care pot altera desfasurarea procesului evaluativ. 

 Deoarece pe baza evaluarii se fac judecati de valoare si categorizari, se fac predictii ce marcheaza 
elevii o mare parte din viata lor, evaluarea reprezinta momentul care genereaza cel mai mare stres si cele 
mai multe frustrari din viata atunci cand: 

 1.-cand este lipsita de transparenta; o evaluare transparenta presupune informarea elevilor asupra 
scopului, obiectivelor si criteriilor de evaluare.Orice evaluare lipsita de transparenta lasa elevilor 
suspiciunea favoritismului pentru altii si a persecutiei; 

 2.-cand criteriul esential al evaluarii este fidelitatea reproducerii cunostintelor,in conditiile in care nu 
toti elevii au acelasi potential de memorare.Apare in acest context –cel al diversitatii stilurilor de invatare 
ale elevilor-si problema corelata, a standardului unic de apreciere.In conditiile in care elevii sunt diferiti,nu 
numai sub raportul posibilitatilor intelectuale si al stilului cognitive, dar si in cee ace priveste valorile cu 
care vin in contact sau stilurile educationale,apare necesitatea stabilirii mai multor niveluri de exigenta(ceea 
ce ar corespunde si imperativului individualizarii educatiei).Exigenta unica medie,consecinta a mitului 
elevului mediu,este o cauza de frustrare si esec,deoarece ea demonstreaza vointa scolii de a gestiona 
succesul si de a ierarhiza elevii.Din acest punct de vedere,trebuie sa remarcam ca modelul notarii 
individuale este mai putin frustrant:dispare comparatia cu performanta ,,elevului mediu” sau a celorlalti 
colegi,nota obtinuta are o semnificatie personala si, fara indoiala,posibilitati de motivare mai mari. 

 3.-cand e dominate de vointa de a ierarhiza;exista in aceasta mentalitate o reminescenta a 
conceptiei,,pedagogiei curbei lui Gauss”,dominate de grija selectiei.Specifica acestei pedagogii era 
convingerea educatorilor ca munca lor va fi benefica numai pentru o minoritate a elevilor,ceea ce a generat 
obsesia lor pentru clasificarea acestora pe o scara ierarhica;miza acestui demers era eliminarea celor,,rai” 
si ,,nedotati”,pentru a permite celor,,buni” si ,,dotati” sa avanseze mai usor catre varful piramidei 
scolare.Daca aceasta mentalitate nu era anacronica in secolul trecut,in societatea contemporana aceasta 



 

 

conceptie devine Barbara.Adjectivul nu este exagerat, deoarece,pe de o parte,progresul cercetarilor de 
psihologie scolara a demonstrate consecintele pe termen lung ale etichetarilor,iar pe de alta 
parte,contemporaneitateapretinde valorizarea intregului potential uman.  

 4.-cand stilul evaluarii este unul aversiv;expresie a unui stil educational autoritar,stilul aversive in 
evaluare caracterizeaza acei profesori la care actiunile de evaluare a rezultatelor elevilor sunt asfel 
concepute incat sa aiba ca effect intarirea autoritatii proprii,fiind bazare pe constrangere si 
intimidare.Verificarea agresiva a pregatirii elevilor are al baza intentia evidenta a profesorului de a-i 
surprinde pe elevi cand nu au invatat,in dorinta de a-i sanctiona pentru orice eroare sau lacuna,si criterii de 
apreciere foarte exigente.Acest stil genereaza la elevi frustrare,teama permanenta de a fi examinati si 
judecati,incercari de simulare a intelegerii cunostintelor etc.Un stil aversive de evaluare conduce la 
absenteism,fuga de la scoala-cand elevul realizeaza amenintarea evaluarii iminente,pentru care se stie 
insufficient pregatit-,dar si la conduit violente:vandalism sau chiar agresarea colegilor care nu l-au ajutat. 

 



 

 

ROLUL EVALUARII IN CADRUL DEMERSULUI DIDACTIC ACTUAL 
 

PROF.INV.PRIMAR SUCIU MARIANA 
SCOALA GIMNAZIALA ASAU 

JUD.BACAU 
 
Pentru ca individul sã fie pregãtit pentru a se adapta la o lume în schimbare”educatia trebuie 

organizatã în jurul a patru tipuri fundamentale de învãtare,care pe parcursul vietii constituie pilonii 
cunoasterii;a învãta sã stii,ceea ce înseamnã dobândirea cunoasterii; a învãta sã faci,astfel încât individul 
sã intre în relatie cu mediul înconjurãtor; a învãta sã trãiesti împreunã cu altii, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activitãtile umane;a învãta sã fii, un element important ce rezultã din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69) 

Aceastã viziune asupra educatiei, determinã o regândire a procesului instructiv educativ si al 
activitãtilor sale specifice: predarea-învãtarea-evaluarea.Scoala traditionalã a fost centratã exclusiv pe a 
învãta sã stii, iar evaluarea a constituit un demers de verificare si mãsurare a cunostintelor elevilor. 

Astãzi,demersul didactic se axeazã pe formarea la elevi a unor competente, care sunt ansambluri 
structurate pe cunostinte si deprinderi dobândite prin învãtare.Acestea permit identificarea si rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoasterii.Directiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar aspectul informativ/instructiv a eficientei 
procesului didactic ci si pe cel formativ-educativ. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educatiei pentru a avea o viziune 
unitarã asupra dezvoltãrii personalitãtii elevului.Copilul este o fiintã activã, cu o lume proprie.Pentru a-l 
putea influenta optimal,educatoarea are menirea sã redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor 
inedite ale individualitãtii sale.Acceptând termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un 
proces,un instrument,un „barometru”de mãsurare a gradului de pregãtire psihicã si socio-afectivã a 
copilului. 

Evaluarea constituie în tot acest proces un element central,care are rolul de a regla permanent si a 
forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât si cu privire la resursele umane 
implicate. Importanta acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai usor sã previi 
decât sã vindeci”.Astfel,si în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentã a nivelului de reusitã a elevului pot contribui la interventii si decizii pertinente si prompte din 
partea educatoarei. 

Întrebarea care se pune este-când?-,aceasta referindu-se la momentul optim al evaluãrii.În acest sens 
în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintã de fapt trei mari forme ale evaluãrii 
didactice: 

-la începutul procesului-evaluare initialã,pe parcursul procesului –evaluare continuã/formativã,la 
finalul unui proces –evaluare sumativã/cumulativã. 

Aceastã împãrtire constituie doar un „artificiu metodologic, deoarece, în realitatea educationalã, cele 
trei forme sunt integrate organic în actul didactic se întrepãtrund si se interconditioneazã reciproc. 
(L.Hanches,2004,p.60) .Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în functie de rezultatele 
obtinute, întreaga actiune de formare si dezvoltare a personalitãtii copilului, în ansamblul sãu (sub aspect 
intelectual, moral, estetic,fizic), trebuie dirijatã si modelatã , pas cu pas, pe baza unei sistematici a 
obiectivelor, în ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potentialului fiecãruia. 

Avându-se în vedere aceastã cerintã, mãsurarea si aprecierea rezultatelor efectuatã abia la sfârsit este 
putin eficientã.Ea poate avea valoare diagnosticã si prognosticã, atunci când este realizatã în mod 
stiintific,dar nu poate oferi datele necesare pentru adoptarea promptã si adecvatã a unor mãsuri ameliorative 
si corective în decursul întregii perioade de activitate.De aceea o evaluare initialã, urmatã de o evaluare 
continuã constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei, cu ajutorul cãruia se perfectioneazã 
activitatea pusã în beneficiul educatiei prescolarilor.Cu alte cuvinte,evaluarea trebuie sã vizeze nu numai 
„produsul”, ci si „procesul”. 

Evaluarea initialã (predictivã) se realizeazã la începutul unui program de instruire, pentru a determina 
nivelul de pregãtire al copiilor si apreciazã gradul în care acestia vor putea asimila noua unitate didacticã 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior.Ea se adreseazã cu precãdere 



 

 

educatoarei, care are posibilitatea sã constate situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clãdi” 
viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãtii operatiilor gândirii, abilitãtilor,intereselor, 
etc. 



 

 

,, EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR “ 

 
INV. SUCIU MILICA 

 

 

 

 MOTTO : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai  întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa 
pe alţii.“  Ralph Waldo Emerson 

  

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu 
atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii 
şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un 
procedeu, este o operaţie complexă, un tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care 
conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final 
d) modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
e) în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
f) pe baza căror criterii se evaluează. 
Se pot identifica mai multe forme de evaluare: 
A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 

cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 

B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea formativă 
este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde funcţiilor și satisface cerinţele 
pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimbări imediate şi 
cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. Evaluarea se realizează pe secvenţe mici, treptat şi se centrează 
pe elemente esenţiale, ceea ce face ca şcolarul să se afle în permanenţă „în priză”, fără să fie suprasolicitat 
prin acumularea de informatii fără valoare. Având scop de ameliorare, evaluarea continua nu priveşte 



 

 

cantitatea, ci calitatea şi nu conduce la ierarhizarea şcolarilor, ci la stimularea dezvoltării lor, fiind 
indeplinită astfel şi cerinţa step by step-ului, aceea de lipsă a concurenţei, a absenţei stabilirii unei ierarhizări 
între şcolari, pentru că pânâ la urmă ceea ce contează cu adevarat nu este stimularea concurenţei, ci a 
dorinţei de a învăţa în permanenţă, de a fii mai bun pentru tine, nu pentru a-l întrece pe cel de lângă tine. 

Principalele avantaje ale evaluării formative sunt: 
a) verifică sistematic, pe secvenţe mici, toţi şcolarii, din toată materia; 
b) asigură ghidarea şcolarului în învăţare, corectarea oportună a greşelilor, remedierea lor ori 

aprofundarea prin programe de îmbogăţire a cunoştinţelor; 
c) evalueză nu numai rezultatul învăţării, ci şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 

permiţând ameliorarea lui, în viitor; 
d) întăreşte cooperarea învăţător-şcolar şi capacitatea de autoeducare, pe baza cunoaşterii criteriilor 

de evaluare; 
e) consumă mai puţin timp decât alte tipuri de evaluari. 
C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor şcolare 

şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la sfârşitul unui 
semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ. Ea se realizează prin verificări punctuale pe 
parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor perioade de activitate. Prin evaluarea 
sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare necesită o perioadă 
de timp mai mare. Rezultatele obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de învăţământ constituie 
elemente de referinţă unice, deci criterii de clasificare şi promovare a lor, realizându-se astfel una din 
funcţiile evaluatorii. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 
performanţelor elevilor, după cum urmează: 

1. Metoda de evaluare orală 
2. Metoda de evaluare scrisă 
3. Metoda de evaluare practică  
Toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi că nu se 

poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a diferitelor 
tehnici. 

 Evaluarea iniţială marchează intrarea în sistem. Prin evaluarea formativă se realizează feed-back-ul 
necesar asigurării progresului şcolar, iar evaluarea sumativă constată atingerea unor performanţe, nivelul 
capacităţilor şi a unor subcapacităţi ale elevilor pentru a căror realizare s-a lucrat pe perioada evaluării 
formative. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ŞUGĂ SIMONA, 
ŞCOALA “GHEORGHE LAZĂR” BĂRCĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA 

 
Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 

cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea cunoștințelor, a mediului, a 
situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului de predare-învățare. 

Evaluarea constă într-o judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit 
standardelor și criteriilor precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de predare -învățare 
și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor a grupului. Evaluarea inițială are un caracter de 
diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare personală, contextul familiei, istoria învățării 
și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Ea trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care prezintă 
eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea; ea este un punct de referință pentru a combina cerințele 
practice ale evaluării formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi 
permite, de asemenea, îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Evaluarea inițială este cea care se face înainte de începerea procesului de predare – învățare, pentru a 
verifica nivelul pregătirii elevilor pentru se confruntă cu obiectivele pe care se așteaptă să le atingă. 
Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta activitatea 
profesorului (metode, tehnici, motivație), design pedagogic (obiective, activități, sistem de învățământ), 
nivelul cererii și chiar proiectul educațional pentru fiecare elev ca o consecință a individualității lor. 

Procesul de predare în învățare necesită evaluarea diagnosticului făcând previziuni care să permită o 
la acțiuni preventive și pentru a facilita evaluări ale valorii de referință personalizate. Acțiunea preventivă 
este legată de predicții despre performanța viitoare a elevilor. 

Cred că este esențial să stabilim, înainte de aplicarea activităților de evaluare inițială, criterii calitative 
adecvate care să ne permită să extragem din răspunsurile elevilor noștri acele chei ale nivelului lor de 
învățare cu adevărat importante. 

Scopurile evaluării inițiale: 
– Arată nivelul real al elevului pentru a începe o etapă a procesului de predare-învățare în funcție de 

istoria lor academică; 
– Identifică cunoștințele anterioare care marchează punctul de plecare; 
– Detectează deficiențele, lacunele sau erorile care pot împiedica realizarea obiectivelor stabilite; 
– Impune activități de remediere; 
– Detectarea țintelor deja stăpânite, pentru a evita repetarea acestora. 
Obiectivele evaluării:trebuie să stabilim obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare cu 

privire la realizările școlare și cu toate acestea să adapteze tratamentul pedagogic la caracteristicile și 
particularitățile elevilor. Evaluarea educațională este înțeleasă ca o instanță în interior și confundată cu 
procesul curricular, care permite obținerea de informații despre elevi și luarea unor decizii. 

Rezultatele pe care le obținem vor servi pentru a ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus 
să învețe elevii noștri. Este important să şim clar ceea ce dorim să evaluăm și apoi să proiectăm 
instrumentele care ne permit cel mai bine să știm ce vrem să știm.Dacă instrumentul de evaluare constă 
într-un test scris, acesta poate avea același grad de dificultate pentru toți elevii din același grup. Profesorul 
poate dezvolta, de asemenea, două sau mai multe teste cu diferite grade de dificultate pentru a gestiona 
diferiți elevi din același grup. Amintiți-vă că nu este același lucru să evaluați atitudinile, cunoștințele sau 
procedurile; precum și procesele pe care elevii trebuie să le pună în joc pentru a rezolva fiecare slogan pe 
care îi prezentăm (în cazul în care elaborăm un test scris). 

În concluzie, scopul evaluării iniţiale este îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
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EVALUAREA INIȚIALA LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMANA 

 
PROF. SURDU CRISTINA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”ION HAULICA” IPATELE, JUD. IAȘI 
 
Strategiile de evaluare se pot defini ca un concept pedagogic integrator, ca un ansamblu de „modele, 

tipuri, forme şi tehnici de evaluare structurate şi ierarhizate potrivit scopurilor şi obiectivelor asumate”. 
Strategiile de evaluare permit profesorului şi elevului cunoaşterea gradului şi a măsurii în care au fost 
îndeplinite finalităţile propuse. De asemenea, eficienţa procesului de predare-învăţare depinde de 
corectitudinea şi promptitudinea cu care se realizează actele evaluative. 

În activitatea didactică, o modalitate de realizare a evaluării este evaluarea iniţială realizată prin: 
harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. 

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Scopul evaluării iniţiale este de a identifica nivelul achiziţiilor 
iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Evaluarea inițială ”este indispensabilă pentru a stabili 
dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări”. Evaluarea 
iniţială este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Testul constituie un instrument de verificare cu structură și insusiri specifice. Prin forma de examinare 
adoptată, testul este, fie o probă orală sau practică, fie de cele mai multe ori o proba scrisă.  

Investigația reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoștințele și de a explora 
situații noi de învățare; este limitată la o oră de curs; solicită elevul la îndeplinirea unei sarcini de lucru 
precise, prin care își poate demonstra, în practică, un întreg complex de cunoștințe și capacități; urmărește 
formarea unor tehnici de lucru în grup și individual.  

Eseul, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber anumite opinii, sentimente şi 
atitudini, referitoare la diverse aspecte ale vieţii oamenilor, într-un număr de pagini cât mai mic), poate fi 
folosit şi ca metodă de evaluare inițială la limba și literatura română. Problematica eseului în învăţământ 
este foarte diversă putând fi abordată atât cu mijloace literare, cât şi cu mijloace ştiinţifice, într-un spaţiu 
care, de regulă, nu depăşeşte două-trei pagini. Rolul eseului, ca metodă de evaluare, este acela de a-i da 
elevului posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi formula nestingherit opiniile faţă de un anumit subiect. 
El este o alternativă la testul grilă, bazat pe itemi stereotipi, cu alegere duală sau multiplă, care tind să 
monopolizeze evaluările sumative în ultimii ani. 

 Chestionarul poate fi folosit ca instrument de evaluare mai ales atunci când profesorul doreşte să 
obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina Limba și literatura română sau stilul lui de 
predare şi de evaluare. Cu ajutorul chestionarului se pot obţine informaţii despre opţiunile elevilor şi 
atitudinea lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi manual, ceea ce 
înseamnă că, pe această cale, putem obţine informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la Limba și literatura 
română. Prin intermediul chestionarului, se pot obţine şi informaţii referitoare la pregătirea elevilor 
(chestionarea putându-se face atât oral, cât şi în scris), cu toate că, în practică, sunt preferate alte metode şi 
instrumente ce permit obţinerea unor informaţii mai relevante (testul, de exemplu, bazat pe o mare varietate 
de itemi, asigură o apreciere mult mai riguroasă decât chestionarul).  

Avantajele utilizării evaluării iniţiale la ora de Limba și literatura română sunt: oferă profesorului şi 
elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente şi a formula cerinele 
următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare. 

Dezavantajele utilizării evaluării iniţiale sunt: nu permite o apreciere globală a performanţelor 
elevului şi nici realizarea unei ierarhii; nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei 



 

 

lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. În ceea ce priveşte notarea, evaluarea iniţială nu îşi propune 
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ - INDICATOR AL NIVELULUI DE PREGĂTIRE 
 

ȘURLEA ALINA 
LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ- CALIFICAREA:  
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 
Evaluarea reprezintă o succesiune de operaţii de apreciere, măsurare şi control a cunoştinţelor 

teoretice şi practice prin care se raportează obiectivele educaţiei la rezultatele obţinute. 
Formele de evaluare importante, în literatura psihopedagogică, în accepțiunea multor specialiști, sunt: 

evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea sumativă sau certificată; la acestea se mai adaugă 
evaluarea formatoare, teoretizată (ale cărei mijloace de transpunere în practică nu se cunosc încă). 

Din perspectiva temporală, forma de evaluare iniţială este o formă de stabilire a nivelului de pregătire 
la începutul anului sau la începutul predării unor discipline. 

 Evaluarea inițială este asociată începutului de ciclu de învațământ, începutului de an școlar sau al 
unui curs și este indicator al nivelului de plecare ca bază a viitoarei instruiri. Caracterul definitoriu al 
succesului la finalul instruirii este dat atât de volumul cunoștințelor deținute și acumulate înainte, de 
motivația participanților la ciclul, cursul, anul de studiu urmat, cât și de particularitățile de studiu ale fiecărui 
participant la proces.  

Acest tip de evaluare oferă, după ocazia de a fi stabilit nivelul de plecare, oportunitatea elaborării 
unui plan complex de pregătire, atât pentru activități de recuperare a informațiilor lipsă, cât și pentru 
pregătirea eficientă ulterioară. Perfomanțele elevilor pot fi diferite dacă elevii sunt tratați uniform cu toate 
că timpul lor și metodele de abordare a acestuia sunt diferite, iar în astfel de situații, informațiile ample și 
complete pot oferi premiza unei strategii adaptate în comunicarea și structurarea informațiilor. 

Evaluarea, având în vedere abordarea transdisciplinară a învăţării este o acțiune complexă, realizată 
prin metode moderne, ce reprezintă alternative în contextul educaţional actual, asigurând trecerea de la 
evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare. 
Acest lucru implică o creştere a gradului de adecvare a tehnicilor şi a metodelor de evaluare la situaţii 
didactice concrete.  
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RAPORT PRIVIND TESTAREA INIȚIALĂ 
LA CLASELE A III-A 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI 

PROF SUȚĂ DUMITRU 
PROF. ÎNV. PRIMAR SUȚĂ MARIA 

 
Raport privind testarea inițială la clasele a III-a 
Evaluarea inițială are ca scop cunoașterea capacităților de învățare ale elevilor,stabilirea gradului în 

care aceștia au asimilat noțiuni,concepte pe care ulterior să le aplice în diverse situații de 
învățare.Rezultatele astfel obținute sunt valorizate în proiectarea conținutului instruirii din etapele 
următoare, inpunând în același timp direcțiile și modalitățile de acțiune ameliorativă și corectivă. 

 Elaborarea testelor predictive presupune reluarea competențelor specifice anului școlar precedent și 
a standardelor de performanță ăn vederea stabilirii capacitățiilor și deprinderilor pe care toți elevii ar trebui 
să le posede până la nivelul de performanță minimal. 

 În cadrul şedinţei de comisie din data de 27 septembrie 2019 s-au analizat şi s-au discutat 
rezultatele testelor iniţiale aplicate în perioada 16-26 septembrie 2019. 
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CENTRALIZATOR CU REZULTATELE 
 OBȚINUTE LA EVALUAREA INIȚIALĂ 
 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a III-a  

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 
Nr. Elevi 32 19 12 3 
66 48% 29% 18% 5% 

 
MATEMATICA  
 CLASELE a III-a  

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 
Nr. Elevi 21 13 15 7 
66 47% 20% 23% 10% 
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Științe ale naturii  
 CLASELE a III-a  

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 
Nr. Elevi 
 

32 23 7 4 

66 48% 35% 11% 6% 
 
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE 
 OBȚINUTE LA EVALUAREA INIȚIALĂ  
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 CONCLUZII PRIVIND TESTAREA INIȚIALĂ LA CLASELE A III-A  
 În cadrul probei scrise a evaluării inițiale la disciplina Limba și literatura română, elevii claselor a 

III-a au obținut următoarele rezultate: 
 Din totalul de 66 elevi înscrisi, toți 66 prezenți au obținut următoarele calificative:  
 -32 elevi FB ( 48% ) 
 -19 elevi B ( 29% ) 
 -12 elevi S ( 18 % ) 
 -3 elev i I ( 5 % ). 
• În urma evaluării, s-a constatat faptul că elevii întâmpină dificultăți în redarea în scris, după dictare 

a unui text care presupune existenta mai multor semne de punctuatie : semnul întrebării , liniuța de dialog. 
Poziționarea corectă la începutul rândului, nu au utilizat pentru substantivul propriu litera mare initiala. 

•  Elevii au întâmpinat dificultăți în aranjarea textului în pagină, precum și în redarea corectă fără 
omisiuni de litere a cuvintelor din test. Au adoptat un mod de scriere neingrijit, cu omisiuni de litere și 
cuvinte. 

• Majoritatea elevilor au despărțit corect în silabe cuvintele date; 
• Cea mai mare parte a elevilor au reusit sa redea cuvintele cu sens opus si cu acelasi sens, 

întâmpinând dificultăți în completarea cu grupurile de litere corespunzătoare: “ci” , “ge”, “che”,chi “ghe, 
ghi ”pentru cuvintele date. 

• 48% dintre elevi au reusit să realizeze un test de dificultate mediu și mare corect. 
 MĂSURI AMELIORATIVE – măsuri de recuperare și dezvoltare 
a) Elevii care întâmpină dificultăți în redarea unui text în scris – după dictare, vor lucra suplimentar, 

lecturând diferite texte, pe baza cărora vor face transcrieri, copieri și dictari; 
b) De asemenea vor fi încurajați permanent în redarea caligrafică a textelor și așezarea corectă în 

pagină; 
c) Pe viitor se urmărește desfășurarea activităților instructiv-educative cu conținut specific vârstei și 

particularităților individuale ale fiecărui școlar și implicarea profesorului de sprijin în cazurile elevilor cu 
CES. 

 În cadrul probei scrise a evaluarii inițiale la disciplina Matematică , elevii claselor a III-a au obtinut 
următoarele rezultate: 

 Din totalul de 66 elevi înscrisi, toti 66 prezenti, au obtinut următoarele calificative:  
 -21 elevi FB ( 47% ) 
 -13 elevi B ( 20% ) 
 -15 elevi S ( 23 % ) 
 -7 elevi I ( 10 % ). 
• În urma evaluarii, s-a constatat faptul că elevii întâmpină mari dificultăți în soluționarea 

problemelor care impune rezolvarea prin două operatii. În acest sens 21 de elevi au reusit să soluționarea 
corectă a problemei cu plan de rezolvare. 

• De asemenea, elevii au demonstrat ca întâmpină dificultăți în aflarea termenului necunoscut, 47% 
dintre acestia rezolvând corect întreaga sarcină. 

• Dificultăți au întâmpinat și în redarea în exerciții a terminologiei matematice: suma, diferenta, 
dublul numarului, număr par, număr impar, succesor, predecesor, numere consecutive. 

În cadrul probei scrise a evaluarii inițiale la disciplina Științe ale naturii, elevii claselor a III-a au 
obtinut următoarele rezultate: 

 Din totalul de 66 elevi înscrisi, toti 66 prezenti, au obtinut următoarele calificative:  
 -32 elevi FB ( 48% ) 
 -23 elevi B ( 35% ) 
 -7 elevi S ( 11 % ) 
 -4 elevi I ( 6 % ). 
• În general, elevii cunosc anotimpurile, zilele săptămânii și noțiuni / aspecte ale mediului 

înconjurător, 
• elevii au întâmpinat dificultăți în descrierea activităților de protejare a mediului desfîșurate de ei 

și unii nu au știut care sunt efectele negative ale secetei,grindinei și a altor fenomene naturale. 
  



 

 

MĂSURI AMELIORATIVE – măsuri de recuperare și dezvoltare 
a) Elevii care întâmpină dificultăți în înțelegerea și soluționarea unor probleme matematice, de aflare 

a termenului necunoscut sau de calcul matematic, vor fi încurajați și sprijiniți în rezolvarea unor fișe de 
recuperare atât în cadrul orelor de curs prin tratare diferențiată cât și în cadrul familiei; 

b) Se urmărește stabilirea unor relații cât mai apropiate între școală și familie , în vederea implicării 
cât mai active a părinților în procesul instructiv-educativ având ca scop atingerea obiectivelor educaționale 
conform cerințelor socio-culturale. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

ÎNTOCMIT DE PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 
ȘUȚĂ EVA RAMONA 

 
 Educatoarea își dedică existența formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl inspiră pe acesta 

în tainele investigării, ale cunoașterii și-i lasă libertatea de a-și urma interesele în conformitate cu nevoia 
lui și potențialul intelectual, fără să-i limiteze imaginația, creativitatea acestea două din urmă făcând 
diferența între mediocritate și excelență. 

 Evaluarea face parte din procesul instructiv educativ: predare – învățare – evaluare. Definiția 
evaluării = este un act de valorizare ce intervine în toate activitățile umane, se referă la sistemul de 
învățământ, dar de fapt este în strânsă legătură cu mecanismele sistemului social, generând informații cu 
funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. Deci, pot spune că evaluarea inițială este parte 
a procesului integrat de învățământ ce măsoară cantitativ cunoștințele copilului pentru a putea performa 
actul didactic. În gradiniță este foarte importantă cunoașterea psihologică a copilului. Evaluarea are drept 
scop, în grădiniță, măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor dobândite de copil 
înainte. Evaluarea urmărește și aspecte formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalități de 
abordare a cunoștințelor și modalități de transmitere ale acestora. 

 Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în grădiniță, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, cubul, Diagrama Venn, Jurnalul 
grafic, R.A.I. 

 Evaluarea inițială este foarte importantă în reforma educațională ce se întreprinde în acest moment 
în învățământ deoarece cadrul didactic poate aprecia gradul de atingere al obiectivelor în procesul de 
învățământ, dar și dificultățile lui. 

 Evaluarea inițială la preșcolari păstrează caracteristicile unei activități didactice și au ca scop 
aprecierea și măsurarea cunoștințelor, deprinderilor priceperilor pe care copiii le dobândesc în timpul 
procesului instructiv – educativ din grădiniță. 

 Evaluarea inițială are în vedere aspectele formative pe care munca de educatoare le cuprinde și se 
concretizează în comportamente și atitudini dobândite de copiii preșcolari în timpul procesului de 
învățământ. În primele două săptămâni ale fiecărui an școlar se culeg datele pentru a cunoaște fiecare copil. 
Ca metode enumerăm: 

- Observarea: în timpul activităților programului zilnic și notarea lor în cadrul unor protocoale 
individuale (caietul de observații al copilului); 

- Dialogarea cu copiii și părinții în vederea dezvoltării psihologice și fizice și a nivelului lor de 
cunoaștere (chestionare).  

 În decursul anului școlar ținem cont de rezultatele obținute de copil în evaluarea inițială. 
 Există o multitudine de abordări, de caiete de activități și fișe cu rol de evaluare. Cele mai multe 

dintre acestea sunt elaborate în domeniul matematicii (DS) și limbaj (DLC). Alte tehnici mai sunt: 
povestirile, repovestirile și convorbirile, care se bazează pe recunoașterea unor scene, ordonarea 
cronologică a lor, recunoașterea obiectivelor, ființelor și lucrurilor. 

 Concluzionând, pot spune că educatoarea îndeplinește acea misiune de a educa , pregăti și integra 
copiii în mediul școlar. 

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
INTOCMIT: SZABÓ ANDREA 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 

• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 
scopului urmărit; 

• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 
emițându-se o judecată de valoare; 

• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 
rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 

În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 
luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 

• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele.Când un elev sosește pentru prima dată la școală este 
important și necesar să efectuați colectarea de date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: 
personal, familie, social etc. Mai întâi simpla evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta 
va servi la cunoașterea elevului. La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite 
recunoașterea resurselor, potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de 
acest tip obțineți cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să 
adapteze programulului de predare-învățare. Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe 
resursele posibile capacităților elevilor care prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar 
Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 

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

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

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

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



 

 

METODE DE EVALUARE: 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite. În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute  
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic  
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice. 
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

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



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
SZABO IDA 

 
 Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea performanţelor şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 Forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi evaluare 
sumativă (cumulativă).  

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. Opţiunea pentru 
una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele complementare) 
constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul 
conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice 
privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. 

 Evaluarea inițială se face la începutul unui program de instruire ( ciclu curricular sau şcolar, an şcolar 
sau semestru, unităţi de învăţare) și are un rol dublu: 

 • rol de diagnosticare, stabilind nivelul cunoștințelor pe care le au elevii la începutul unui ciclu; 
 • rol de prognosticare, pe baza evaluării inițiale se poate face proiectarea eficientă și realistă, a 

conţinuturilor materiei care urmează să fie predată.  
 Acest tip de evaluare este util atât elevilor cât şi profesorilor, deoarece cu ajutorul ei se poate 

determina potențialului de învăţare, dar şi unele carențe care trebuie completate, corectate sau aspecte care 
pot fi îmbunătățite. 

 Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 
de diagnosticare, evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii noului 
program precum și o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învățare ale noului program. Datele obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în 
elaborarea noului program din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile reale ale elevilor. 

 Evaluarea sumativă(finală)marchează tranziţia de la un model traditional catre unul efficient,în 
perspectiva funcţiilor pe care le îndeplineşte actul evaluării in acrivitatea didactică.  

 Evaluarea finală îndeplineşte o funcţie prioritar cumulative şi este o strategie absolut necesară 
deoarece contribuie la finalizarea acţiunilor printr-o decizie referitoare la perfecţionarea formelor şi 
metodelor alese pentru a stabili o legatură logică atât cu evaluarea initială,cât şi cu cea continua. 

 Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorul cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. SZALAI ERIKA 
GRĂDINIȚA LUMEA COPIILOR, TG-MUREȘ 

 
Dacă- l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 

căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă.  

Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea. 

 Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare vreau să încep cu o definiţie a termenului, 
definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : 

- evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate activitățile umane, se referă la sistemul 
de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele sistemului social, generând informații cu 
funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. 

- evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un 
moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse, oferind 
posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum şi date 
despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea 
tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Pentru noi evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare.  
Ea are ca scop: 
- identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, 
- reglarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ.  
Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Aceste 

obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea 
şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care copiilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există două tipuri principale de evaluare: orale, practice. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului educator-copil, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
preșcolarul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități educatoarea poate cere copilului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare activitate, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză 
a înţelegerii informațiilor precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o 
parte importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală.  

La activitățile mele, evaluarea orală are loc printr-o serie de întrebări legate de tema săptămânii sau 
diferite exerciţii de vorbire precum descrierea unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale 
copiilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema propusă să folosesc ipostaze din viaţa reală a 
preșcolarilorlor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a preșcolarilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 



 

 

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). 
În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 

diferite de către educatori. Dascălul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la grupă.  

Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, copiii vor fi mai interesaţi şi rezultatele 
vor fi mai productive.  

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI 
 

PROF. SZOCS ANA 
COLEGIUL TEHNIC „ GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTI 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; 
selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la clasă  

 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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STRATEGII DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SZÖLÖSI ADINA-TEODORA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” DEJ, JUD. CLUJ 

 
În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie, educaţională, 

în cazul nostru, pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 
Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 

organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. În final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare,iar profesorul pe cea de predare.  

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative.  

Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Fiind un proces 
multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe strategii/ tipuri de evaluare. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
• evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează elevii; 
• evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
• evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 
 În continuare vom lua în considerare evaluarea inițială, urmărind criteriile: scopul, principiul 

temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi notarea. 
Scopul evaluării iniţiale este acela de a identifica nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru 
etapa imediat următoare. ”Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii dispun de pregatirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit). 

Principiul temporalității: evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu 
de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol). 

Obiectul evaluarii iniţiale îl constituie “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii, necesare integrării în activitatea următoare. 

Evaluarea iniţială are funcţie diagnostică și funcţie prognostică. 
Modalități de realizare a evaluării inițiale sunt harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 

La ciclul primar se preferă testul de evaluare inițială. 
Avantajele evaluării inițiale:  
-oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (lacunele ce trebuiesc completate şi/sau remediate); 
-pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul didactic imediat următor şi eventual a 

unor programe de recuperare. 
Dezavantajele: 
-evaluarea iniţială nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei 

ierarhii; 
-nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Din punct de vedere al notării, evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale 

elevilor şi nici ierarhizarea lor. 



 

 

Prin urmare, putem rezuma că evaluarea inițială este un proces care implică descrieri cantitative și 
calitative ale performanțelor elevilor. În primă fază, informațiile sunt adunate și apoi analizăm și 
interpretăm datele pe care le-am obținut pentru a formula judecăți de valoare mai târziu. 

Evaluarea inițială nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului demers 
didactic, pentru ca elevii să ajungă la atingerea tuturor competențelor vizate în programa școlară, urmărind 
profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a. 
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STRATEGIE DE EVALUARE INDIVIDUALIZATA PENTRU ELEV CU TSA 
 

PROF. INV. PRIMAR SIMU IRINA LAVINIA  
SCOALA GIMNAZIALA TOMA COCISIU BLAJ 

JUD. ALBA 
 
Date generale despre elev: 
Nume și prenume: D.D.C 
Clasa a II –a 
I. Diagnostic medical:  
- Discretă întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv, pe un fond psihic afirmativ normal, cu 

elemente atipice in observație 
- Retard motor ușor 
- Coordonare motrică generală deficitară 
- Hipoplazie corp calos 
- Convulsii febrile recurente 
- Discontrol sfincterian 
II. Psihodiagnostic:  
-Tulburare globală(pervazivă) de dezvoltare 
- Deficit atentional 
-Expresivitate verbala moderat afectată 
- Dificultăti de relaționare 
- Elemente emoțional instabile 
-Intelect de limită QI estimativ 75 
 III. Comportament social: 
- Relațiile interfamiliale bune, părinții se implică în cresterea, educarea și tratarea copilului 
- Copilul prezintă atașament față de membrii familiei și un comportament cooperant față de mamă 

și frate 
- Membrii familiei acceptă afectiunea copilului si fac eforturi de a-i acorda atenția si ajutorul 

necesare 
- Autonomia personală este slab dezvoltată comparativ cu varsta cronologica 
 
 IV Integrarea scolara: 
 A fost integrat in invatamantul de masa inca din gradinita. A inceput scoala la varsta de 7 ani, in 

clasa pregatitoare. In clasa I a beneficiat de curriculum adaptat partial. In prezent este elev in clasa a 2 a.  
 Relația cu școala este una pozitivă, copilul nu protestează când merge la școală, este încântat de 

statutul de elev și de apartenența la grup, acceptă programul, activitățile și personalul.  
Nivelul maturizării psihosociale: dezvoltare atipică 
 V. Procesele cognitive si stilul de munca: 
- gândirea: predominant concreta, intelege notiuni complexe, intelege relatii cauza-efect simple, 

recunoaste litere, cuvinte, cifre, obiecte, fiinte, grupeaza dupa criterii date 
- memoria: de scurta durata si de lunga durata bine dezvoltate 
- limbaj: vocabular mediu dezvoltat, exprimare orala greoaie 
- prezinta tulburari de atentie, uneori prezinta indiferenta fata de persoane, fixare dificila a atentiei si 

pentru o scurta perioada de timp 
- motivatia de invatare este extrinseca, reactioneaza la stimuli afectivi(laude) si recompense –jucarii 
VI. Strategie de evaluare : 
Disciplina: Comunicare îm Limba Română 
Unitatea de învățare: Bine te-am regăsit dragă școală 
Conținuturi Competențe 

specifice 
Competențe 

specifice adaptate 
Evaluare 



 

 

● Citire/ lectură – 
Reactualizarea 
cunoştinţelor şi 
exersarea 
competenţelor clasei I 
● Cartea  

Prezentarea 
manualului. Cuprinsul 
unei cărţi 
Grupurile de litere ce, 
ci, ge, gi, che, chi, ghe, 
ghi 
● Alfabetul limbii 
române  
Grupurile de litere ce, 
ci, ge, gi, che, chi, ghe, 
ghi 

Citirea 
cuvintelor, enunţurilor, 
textelor scurte: 

● Texte suport: 
Deşteaptă-te, 

române!de Andrei 
Mureşanu 

Ziua cand toti au 
șapte ani, de Octav 
Pancu- Iasi  
 Lectură: 
Verificarea lecturilor 
de vacanţă  
 Jurnalul unei 
poveşti 

1.1. Identificarea 
semnificatiei unui 
mesaj oral din texte 
accesibile variate 
1.2 Identificarea unor 
informaţii variate 
dintr-un text audiat 
 
 
1.3. Identificarea 
sunetelor şi a silabelor 
în cuvinte şi a 
cuvintelor în enunţuri 
rostite cu claritate 
 
2.3. Participarea cu 
interes la dialoguri, în 
diferite contexte de 
comunicare 
 
 
 
2.4. Exprimarea 
expresivă a ideilor în 
context familiar 
manifestând interes şI 
încredere în sine 
3.1. Citirea unor 
mesaje scrise, întâlnite 
în mediul cunoscut 
3.4. Exprimarea 
interesului pentru 
lectura unor cărţi 
adecvate vârstei 
 
4.1. Scrierea unor 
mesaje, în diverse 
contexte de 
comunicare 
 
4.2. Redactarea unor 
mesaje simple, cu 
respectarea 
convenţiilor de bază 

 

1.1. Identificarea 
semnificatiei unui 
mesaj oral din texte 
accesibile variate, cu 
sprijin 
1.2 Identificarea unor 
informaţii variate 
dintr-un text audiat, cu 
ajutorul intrebarilor 
1.3. Identificarea 
sunetelor şi a silabelor 
în cuvinte de maxim 4 
silabe şi a cuvintelor în 
enunţuri simple rostite 
cu claritate 
2.3. Participarea cu 
interes la dialoguri 
scurte, în diferite 
contexte de 
comunicare, bazate pe 
schema INTEBARE_-
RASPUNS 
2.4. Exprimarea ideilor 
în context familiar 
manifestând interes şI 
încredere în sine 
3.1. Citirea unor 
mesaje scurte scrise, 
întâlnite în mediul 
cunoscut 
3.4. Exprimarea 
interesului pentru 
lectura asistata de adult 
a unor cărţi adecvate 
vârstei 
4.1. Scrierea unor 
mesaje scurte, cu litere 
mari de tipar, în diverse 
contexte de 
comunicare 
4.2. Redactarea unor 
mesaje simple, cu 
respectarea 
convenţiilor de bază, 
cu ajutorul adultului.  

• aprecieri verbale 
 
• observarea 
sistematică 
 
• evaluare 

frontală 
 

• evaluare 
formativă în 
baza activității 
independente 
 
•autoevaluare(emoji) 
 

Se vor urmări:  
-nivelul de implicare 

al elevului in activitățile 
propuse,  

 
-corectitudinea 

soluțiilor date pentru 
anumite sarcini scrise, 
practice sau orale 

 
-capacitatea de 

operare cu noile conținuturi 
asimilate 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ – METODE, TEHNICI ŞI SRATEGII APLICATE 
 

PROF. ŞINCARI MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

LOC. GURA HUMORULUI, JUD. SUCEAVA 
 
 Evaluarea şcolară iniţială este deopotrivă importantă pentru profesor şi stresantă pentru elevi. Afirm 

acest lucru cu certitudinea celor 23 de ani de munca la catedră şi din perspectiva unui părinte a patru copii, 
elevi în diferite niveluri de învăţământ. Aşadar, din punct de vedere al profesorului evaluarea iniţială îl ajută 
pe profesor „să regleze”, „să informeze”, „să selecteze”, „să certifice” (şi alte funcţii prevăzute în tratatele 
de specialitate). Din perspectiva elevilor, conform mărturisirilor sincere pe care le fac cu îndrăzneala 
caracteristică generaţiei moderne, evaluarea iniţială reprezintă un factor de stres. După o vacanţă lungă de 
vară, cel puţin la gimnaziu, elevii au parte de recapitulări intense la toate disciplinele, în urma cărora susţin 
relativ cam în aceeaşi perioadă testele iniţiale. Conţinuturile predate într-un an şcolar, recapitulate într-o 
oră sau două de curs sunt evaluate într-o altă oră. De multe ori auzim expresii de felul: „alt test?!!!” sau 
„dar mai avem unul la…!”. 

 Ca profesori responsabili şi doritori de a îmbunătăţi mereu activitatea de proiectare a demersului 
didactic nu putem renunţa la această evaluare iniţială deoarece cunoştinţele anterioare recapitulate şi 
evaluate sunt baza achiziţiilor viitoare. În acelaşi timp nu putem ignora stresul elevilor în această perioadă 
de început al anului şcolar.  

 Deoarece evaluarea iniţială este strâns legată de orele de recapitulare cadrul didactic ar trebui să ţină 
cont de unele aspecte privind întocmirea planului de recapitulare a materiei. Astfel, planul trebuie să conţină 
informaţii esenţiale din toate domeniile de conţinuturi, să fie prezentate cât mai schematic, să ţină cont de 
competenţele generale şi specifice urmărite la ciclul de învăţământ evaluat(respectiv un an şcolar), să 
multiplice la xerox câte un exemplar pentru fiecare elev. În funcţie programa şcolară fiecare profesor 
repartizează în planificarea calendaristică o oră sau două de recapitulare. 

 Consider important modul în care profesorul anunţă elevilor testarea iniţială. La religie ortodoxă, 
disciplina pe care o predau, am preferat să anunţ această evaluare ca pe o joacă (o întâlnire cu iepuraşul 
Zbughi care doreşte să afle de la ei despre…, că îi vom arăta iepuraşului cum lucrăm noi în echipă etc, 
tocmai pentru a reduce stresul elevilor. 

 Profesorul ia ca temă pentru acasă pregătirea orei de evaluare. Va gândi metodele de evaluare, va 
regiza activitatea sa şi activitatea elevilor,va stabili durata necesară fiecărei metode, va întocmi fisele cu 
itemi pentru elevi, va concepe fişa de notare individuală şi va alcătui un proiect didactic pentru această 
activitate.  

 Voi prezenta activitatea de evaluare iniţială la disciplina religie la clasa a V-a A unde dintr-un efectiv 
de treizeci de elevi doi sunt de altă religie(dar pe care i-am folosit cu acordul lor şi al colegilor pe post de 
secretari) un elev s-a transferat între timp la o altă şcoală iar doi au fost absenţi, deci am rămas cu douăzeci 
şi cinci de elevi. 

1. Rugăciunea, prezenţa, prezentarea activităţii de evaluare în trei paşi.(5 minute) 
2. Pasul 1. 
Metoda folosită: RAI(RĂSPUNDE, ARUNCĂ, ÎNTREABĂ) puţin adaptată în sensul că profesorul 

întreabă şi aruncă iar elevii răspund. 
Durată: 10 minute 
Forme de organizare a activităţii:frontală 
Descrierea activităţii: 
- facem cunoştinţă cu Zbughi care a venit să înveţe de la voi (va zbughi, spre voi cu o întrebare la 

care trebuie să răspundeţi); 
- colegii secretari vor consemna în fişa de notare fiecare răspuns corect cu x şi răspunsurile incorecte 

ci o(fiecare răspuns corect valorează un punct;colegii care au greşit primesc încă o întrebare) ; 
- întrebările vor fi formulate concis aşteptând răspunsuri scurte (de exemplu: „Câte părţi are Biblia? 

–răspuns aşteptat: „Vechiul Testament şi Noul Testament” sau „Cum se numeşte apostolul care a încreştinat 
România?” răspuns aşteptat „Sf. Andrei”; 

- elevul cu CES va primi o întrebare mai uşoară şi va fi încurajat pentru orice răspuns; 



 

 

 Pasul 2 
 Strategia folosită: Recunoaşte imaginea şi răspunde la cerinţe pe baza ei; 
 Durata: 20-25 minute; 
 Forme de organizare a activităţii:pe echipe; 
 Descrierea activităţii:  
- organizarea echipelor,( elevii din faţă se întorc cu scaunele la banca din spate şi mai primesc câte 

un coleg de pe rândul din mijloc; cei rămaşi formează o altă echipă, în total cinci echipe cu câte cinci 
membri); 

- fiecare echipă primeşte o fişă cu imaginea unui eveniment biblic studiat în clasa a IV-a şi o fişă cu 
cerinţe(cinci imagini cu:Naşterea Domnului, Întâmpinarea Domnului, Intrarea în Ierusalim, Răstignirea 
Domnului şi Învierea Domnului şi o fisă cu itemi ca: „Imaginea reprezintă sărbătoarea…..; „În imagine 
identificăm următoarele personaje….; „Precizează faptele unui creştin cu ocazia acestei sărbători….”; 
„Prezentaţi un cântec sau o rugăciune specifică sărbătorii”- un colind,o strofă din Prohodul Domnului, 
troparul Învierii sau o rugăciune compusă de ei); 

- fiecare echipă prezintă răspunsurile în faţa clasei iar secretarii ajutaţi de profesor notează fiecare 
item rezolvat corect cu un punct şi zero puncte răspunsurile greşite sau lipsa acestora; în total patru puncte 
de care vor beneficia toţi membri echipei în fişa de notare individuală. 

 Pasul 3. 
 Metoda folosită: minieseul de cinci minute; 
 Durata: cinci-şapte minute; 
 Forme de organizare a activităţii: individuală; 
 Descrierea activităţii: 
- elevii vor primi o fişă cu cerinţa următore: „Alcătuiţi un minieseu(o mică compunere) despre 

familia creştină în care să precizaţi: ce înseamnă familia pentru voi(un punct); două îndatoriri ale părinţilor 
creştini( un punct); două îndatoriri unui copil creştin (un punct). 

- elevii redactează în linişte compunerea; 
- profesorul roagă elevii la sfârşit să deseneze o faţă zâmbitoare sau una tristă pe lucrare în funcţie 

de cum s-au simţit în timpul orei de evaluare; 
- profesorul strânge lucrările semnate şi anunţă că rezultatele finale vor fi cunoscute ora următoare 

şi vor fi însoţite de recompense pentru toţi (diplome şi iconiţe 
- se va rosti rugăciunea de la sfârşitul orei – 3 minute 
 Recapitulând, activitatea de evaluare iniţială în trei paşi, respectiv trei metode sau tehnici diferite de 

evaluare, cu trei tipuri sau forme de organizare a activităţii a reuşit să cuprindă esenţialul din materia de 
clasa a IV-a , să îmbine itemii obiectivi cu cei subiectivi şi să antreneze toţi elevii într-un mod plăcut, 
eficient şi relaxant. 

 În concluzie, prin pregătirea minuţioasă a recapitulării, prin prezentarea evaluării iniţiale ca o joacă, 
un concurs cu recompense, prin alternarea metodelor care înlătură plictiseala, printr-o atitudine binevoitoare 
şi mereu încurajatoare a profesorului faţă de elev şi, de ce nu, prin oferirea posibilităţii măririi notei printr-
o activitate ulterioară într-o oră ulterioară evaluarea iniţială la disciplina menţionată dar şi la alte discipline 
din aria curriculară „Om şi societate” îşi atinge şi scopul propus de profesor dar reduce considerabil stresul 
elevului faţă de această activitate didactică. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE: METODE, TEHNICI, STRATEGII 
 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR SIPOS MILENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IULIU HAȚIEGANU – CLUJ-NAPOCA 

 
Practica educaţională se află într-o perioadă de tranziţie accelerată de la ceea ce unii autori numesc 

învăţământul tradiţional spre învăţământul modern. Tendinţele înnoitoare se manifestă, cum este şi firesc, 
şi în domeniul evaluării. Abordările teoretice din ultimele decenii vizează realizarea unui grad mai mare de 
obiectivitate a evaluării. Odată cu aceasta se înregistrează un progres în asigurarea unei mai mari varietăţi 
a mijloacelor folosite şi a unei calităţi adecvate a instrumentelor de măsurare. De asemenea, se poate 
constata un interes crescând pentru perfecţionarea mijloacelor şi tehnicilor prin care sunt evaluate nu numai 
cunoştinţele elevilor, ci şi aptitudinile, atitudinile, conduita, întreaga personalitate. Este vorba deci, de 
extinderea acţiunilor evaluative şi asupra aspectelor educative ale activităţii şcolare. Evaluarea este un 
schimb cu dublu sens între cadrul didactic şi elev. Jean Cardinet afirma: „Evaluarea şcolară este un demers 
de observare şi interpretare a efectelor învăţării, care urmăreşte să ghideze deciziile necesare unei bune 
funcţionări a şcolii. Şcoala are ca funcţie esenţială să susţină, să continue educaţia pe care copilul o primeşte 
în familie, punând la dispoziţia sa resursele necesare unei dezvoltări generale.” 

Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificării existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta 
conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. Evaluarea inițială oferă elevului și învățătorului o 
reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte 
ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau 
ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale 
este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța 
evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită 
motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu 
util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu 
se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși 
și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 
unei noi învățări. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le 
aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi 
instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării 
individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii 
generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a 
acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare.  

Pentru sistemul de învăţământ evaluarea este un instrument care permite autoreglarea procesului 
didactic. Retroacţiunea sau feed-backul este un principiu fundamental al oricărei acţiuni eficiente, care 
constă în asigurarea operativă a informaţiei despre efectul acţiunii. După fiecare demers didactic, la toate 
disciplinele de învăţământ, ne străduim să dobândim informaţii despre ce şi cât au înţeles elevii, ce 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi capacităţi şi-au însuşit şi, în funcţie de acestea, stabilim obiective noi 
sau insistăm asupra celor pe care nu le-am atins într-o măsură mulţumitoare. Evaluarea stimulează şi elevul 
şi cadrul didactic.  

În același timp, evaluarea este privită cu interes şi de familie, care în multe cazuri intervine în scopul 
ameliorării pregătirii. Procesul de evaluare este urmărit şi de societate, care dobândeşte siguranţa 
încredinţării viitorului către actuala generaţie de elevi. Aprecierea obţinută în şcoală devine reper în 
autoapreciere, în formarea imaginii de sine.  



 

 

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

PROF.ÎNV.PRIMAR: SÎRB ANGELA ANA, 
ȘC.GIMN. NR.2 HUSASĂU DE CRIȘ, JUD. BIHOR 

  
„Lumea este lăcaşul de adăpost al Fiinţei” afirma Heidegger 
Să-i construim cu grijă şi responsabilitate lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu putinţă fiinţei de mâine 

şi, astfel, să ajutăm copilul să se construiască pe sine.  
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
 Metode şi tehnici de evaluare folosite în domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale -conversaţia de verificare;- interviul ( tehnica discuţiei);-verificarea 

realizată pe baza unui suport vizual;- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;- redactarea unui 
conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 

 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: -observarea sistematică a vocabularului copilului;-grila de evaluare / autoevaluare; 

-fişa de evaluare individuală;-portofoliul. 
-interactive:-piramida;-ghicitorile;-tehnica fotolimbajului;-ciorchinele,-examinarea povestirii;-

turnirul întrebărilor;-R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare: structuri diverse, se realizează construcţii lingvistice după 

modelul oferit de text. Pentru ciclul primar, familiarizarea elevilor cu instrumentele muncii intelectuale, în 
primul rând cu cititul şi scrisul, constituie conţinutul esenţial al întregii sale activităţi.  

 Fişă de evaluare 
 ♥ Găseşte pentru fiecare cuvânt varianta corectă (s-a, s-au, sa) şi uneşte-le printr-o linie. vacanţa sora 

întrebat interesat dus cartea sa s-a s-au sa s-a sa  
♥ Transcrieţi textul următor, cu atenţie sporită la cratime: “Laurenţiu s-a dus la grădina zoologică 

împreună cu sora sa, Carmen. Când s-a făcut ora şaptesprezece, au plecat. Pe stradă s-au întâlnit cu câţiva 
colegi.”  

 ♥ Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi ortogramele “ia” , “i-a” , “iau”, “i-au” . 
 a)……………………………………………………………….. 
 b)………………………………………………………………..  
 c)………………………………………………………………. 
 d)……………………………………………………………….  
 ♥ Scrie după dictare: De frică, ţeposul stătea ghemuit la tulpina nucului. Vulpea l-a mânat ca pe o 

minge. Nu l-a mâncat, din cauza ţepilor. S-a înţepat la bot. Când ariciul se gândea la ajutor, l-a auzit pe 



 

 

Azor. Acesta l-a salvat. -Ai plecat la plimbare, cumătră? striga dulăul. Dar vulpea nu l-a auzit. O luase la 
sănătoasa.  

 Aceste probe scrise de evaluare le-am folosit pentru a urmărit nivelul şi gradul de însuşire al 
cunoştinţelor acumulate în ceea ce priveşte ortograma „la, l-a”.Formându-şi şi exersându-şi capacităţi de 
evaluare, evaluarea va avea astfel, un puternic efect formativ.  

Pentru ciclul primar, familiarizarea elevilor cu instrumentele muncii intelectuale, constituie 
conţinutul esenţial al întregii sale activităţi.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROF. SȊRBU MIRELA 
G.P.N. ”LICURICI” OVIDIU 

  
 Evaluarea este un proces intructiv – educativ care ocupă un loc important ȋn procesul de ȋnvăţământ, 

din care face parte integrantă. Ea are mereu un raport direct sau indirect cu procesul, ȋn extensie şi ȋn calitate, 
al ȋnvăţării. 

 Sintetizând mai multe definiţii ale evaluării, există trei grupe de definiţii: 1) evaluare = măsură; 2) 
evaluare = congruenţă; 3) evaluare = judecare. Fiecare caz presupune o serie de avantaje şi inconveniente. 

 Cucoş Constantin afirmă faptul că randamentul şcolar este dat la nivel de pregătire teoretică şi 
acţională a elevilor / preşcolarilor, reflectând o anumită concordanţă a acestor concretizări cu conţinutul 
circumscris de programe şcolare., iar evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi 
se furnizează informaţii utile, permiţînd luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două 
momente relativ distincte: măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. 

 Strategiile de evaluare pedagogică reprezintă modalităţile sau tipurile specifice de integrarea 
operaţiilor de măsurare, apreciere, decizie în activitatea didactică / educativă. Evaluare iniţială, evaluare 
sumativă şi evaluare finală.  

 Evaluare iniţială se face la începutul unei etape de instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar prin 
teste docimologice şi concursuri, etc.) în vederea cunoaşterii nivelului psiho-pedagogic real al colectivului 
de copii / copil, exprimat în termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale. 

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de  
 învăţare ale copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării 
 programului de instruire care urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi  
 stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate îndeplini funcţia predicativă, deci va indica  
 traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei planuri:  
- modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut;  
- continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii;  
- măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii;  
 Evaluarea sumativă, care se face în timpul secvenţei de instruire în vederea cunoaşterii nivelului real 

de stăpânire a materiei după parcurgerea anumitor perioade şi secvenţe de instruire, conform obiectivelor 
şcolare, adaptate de profesor la condiţiile concrete ale clase de copii (prin tehnici curente de ascultare); 
evaluarea finală, care se realizează la sfîrşitul unei perioade de formare. 

 În învăţământul preprimar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat, având drept 
scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, 
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. Evaluarea constituie o acţiune 
complexă care presupune realizarea mai multor operaţii intreprinse de cadrul didactic ca:  

• Măsurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
• Interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
• Adoptarea deciziilor ameliorative. 
 Prin metodele interactive, de grup copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina,  în viată 

lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Însă conexiunile pe care  le fac aceştia uimesc 
mintea unui adult.  

 Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive, copiii descoperă o noua 
experienţă, interrelaţionăm în grupuri de învăţare activă aceea de a studia, investiga şi capătă încredere în 
capacităţile individuale şi ale grupului.  

 Situaţiile de învăţare rezolvate prin metodele interactive de grup dezvoltă copiilor gândirea 
democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, 
comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment critica comportamentul, ideea, fapta nu critică 
personajul din poveste sau copilul, adultul.  
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METODE, TEHNICI SI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII INITIALE. 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,LORIN SĂLĂGEAN,, 

DROBETA TURNU SEVERIN 
PROFESOR, SÎRBU MONICA MIHAELA 

 
Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 

organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de 
evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, 
se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau 
didactice. 

Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 SCOPUL URMARIT 
• Evaluarea iniţială: 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
 FUNCTII INDEPLINITE 
• Evaluarea iniţială: 
o funcţie diagnostică; 
o funcţie prognostică. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
• Evaluarea iniţială: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
AVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 



 

 

o pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

 DEZAVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
• Evaluarea iniţială: 
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
 Metoda de evaluare scrisă 
Este utilizată sub diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, 

portofoliu, proiect etc. 
 Metoda de evaluare practică 
Le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat elevii anumite deprinderi 

practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”).  
 Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au 

pătruns – e adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 NOTAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

SÎRBU OANA 
LICEUL COBADIN 

 
Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activităţi şi în luarea deciziilor, ea 

furnizând informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea măsurilor 
corespunzătoare situaţiilor de instruire. Ea este prezentă în orice activitate pedagogică şi se află în relaţie 
de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente. 

Calificative 
Notarea 
Un act de atasare a unei etichete, a unui semn, pentru un anumit rezultat al invățării. 
( Constantin Cucos, 2008, p.159) 
Notarea in invatamantul romanesc 
~ La ciclul primar ~ 
Calificative: 
1. Foarte bine FB 
2. Bine B 
3. Suficient S 
4. Insuficient I 
Avantaje ale notarii prin calificative 
a. Se respecta particularitatile de varsta ale elevilor  
b. Se respecta particularitatile individuale ale copiilor 
c. Se dezvolta interesul elevilor pentru invatare 
d. Dispare stresul si competitia 
e. Se promoveaza colaborarea 
f. Se creeaza o atmosfera placuta de invatare 
 g. Se stabileste o buna colaborare intre scoala si familie 
 h. Se pot acorda mai multe diplome si distinctii pentru aptitudini deosebite la diverse discipline 
Dezavantaje ale evaluarii prin calificative 
1) Solicita multa implicare si efort suplimentar din parte dascalului (stabilirea mediei) 
2) Nu se pot face clasificari sau ierarhizari 
3) Este ingreunata perceptia valorii notei in momentul trecerii in ciclul gimnazial 
Note 
Nota 
Un indice care corespunde unei anumite realizari a randamentului scolar 
Actul de decizie al profesorului în activitatea de evaluare didactica 
Este un mesaj care spune elevului nu atat cat stie, ci mai degraba ce i se poate intampla daca merge 

pe aceeasi linie a nestiintei si neinplicarii. (Philippe Perrenoud,1998) 
Notarea in invatamantul romanesc 
~ La ciclul gimnazial, liceal,inv superior ~ 
Note de la 1 la 10 
Functiile notei 
a. Rol de informare pentru elevi, profesori si parinti 
b. Rol de reglare a procesului de invatare 
c. Valoare educativa prin interiorizarea aprecierilor 
d. Catalizator al unui nivel optim al aspiratiilor elevului 
e. Rol terapeutic (cand se acorda un punct in plus)  
f. Rol patogen (induce disconfort si stres) ( Vasile Pavelcu, 1968) 
Avantajele notelor 



 

 

a. Permit realizarea unei diferentieri concrete la nivelul performantelor elevilor  
b. Pot fi mai usor motivate elevilor 
c. Mediile se calculeaza usor 
d. Se pot face clasificari si ierarhizari 
e. Dezvolta spiritul competitional 
Dezavantajele notelor 
1. Nu respecta particularitatile individuale ale elevilor 
2. Pot provoca stres 
3. Genereaza tensiuni intre elevi 
4. Pot afecta relatii dintre porfesori, elevi, parinti 
5. Uneori sunt folosite ca instrumente de constrangere sau ca note pedeapsa 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DIR. PROF. SLAVU NICOLETA 

EDUCATOARE :VLAD MARINELA 
GRADINITA CU P.P “ALBINUTELE” 

 
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul 
procesului, actul predării, în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea elevilor/ 
preşcolarilor în dobândirea cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. 

 Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai 
mult, aceasta fiind intrinsecă.Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii / preşcolarii, îi ajută 
să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează 
propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, 
reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, 
evaluarea se modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. 

 În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 
modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 

probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. Metodele şi tehnicile de evaluare 
sunt următoarele: 

- metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului; 

- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 
copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1571-metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-preuniversitar
http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1571-metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-preuniversitar


 

 

- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi 
utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de 
valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 

"Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor 
criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie 
de conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE INITIAL ASSESSMENT 
 

PROFESOR, SLĂVUȚEANU MARIA ADINA 
LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN, JUDEȚUL GORJ 

 
Along with teaching and learning, assessment is an essential function and an important component of 

the educational process. It can be defined as a system of concepts, principles and techniques regarding the 
measurement and appreciation of the school results and the didactic approach. The assessment allows the 
teacher to appreciate the degree to which the objectives of the educational process have been reached, as 
well as its difficulties. There are three forms of assessment (initial, formative and summative) and these 
forms are related to complementarity, determined by their functions in the assessing approach. 

The initial assessment is performed at the beginning of a training program in order to establish the 
students’ level of preparation, in support of the following learning, in order to homogenize the background 
of the knowledge and skills indispensable for a new process. It offers the student and the teacher a 
representation of the learning potential, but also of the possible gaps that need to be filled and some aspects 
that need correction or improvement. The initial assessment identifies the volume of knowledge available 
to the students, their degree of mastery and depth, the level of development of competences and abilities, 
which represent fundamental premises for achieving the objectives set for the new training program, for 
the success of the future teaching activity. The data obtained through the initial evaluation are used in the 
elaboration of the new program from the perspective of its suitability to the real possibilities of the students.  

The initial assessment can be done through oral examinations, written tests or practical ones. It fulfills 
the diagnostic function (it highlights whether the students master the knowledge and skills needed to 
complete the new program), as well as a predictive function, providing information on the conditions under 
which they will be able to solve the learning tasks of the new program. Based on the information of the 
initial assessment, the immediate next pedagogical approach and possibly some recovery programs are 
planned.  

For the initial assessment to be followed by the expected results, it is necessary to take into account 
the following: 

- differentiated treatment of students; 
- rigorous selection of learning content; 
-the use of those teaching methods and procedures that most train the intellectual capacities, which 

ensure the active and formative learning; 
- efficient combination and alternation of the forms of activity in the classroom (frontal, individual 

and in groups). 
Since 2011, the Ministry of Education has foreseen that at the beginning of the school year there will 

be an initial evaluation in certain disciplines for teachers to make an image of the knowledge acquired by 
students in the previous years. The grades obtained by the students will not be not included in the school 
catalogue, but they will be a reference for the teachers who teach in the class, in order to be able to organize 
the activity in the classroom according to the results and for measuring student’s progress. The evaluation 
results will be analyzed for two weeks at each school level. 

A note from the Ministry of Education shows that it is recommended that the tests be structured in 
two parts: one with items of objective and / or semi-objective type and the second part with items of semi-
objective and / or subjective type. The duration of the initial test is 15-45 minutes, depending on the level 
of study, and the score awarded is 90 points, to which 10 are added ex officio. The results of the Initial 
Assessment are communicated individually to the students and parents, to whom the actions proposed by 
the teacher for remedying the deficiencies, ensuring the progress and stimulating the performance are made 
known. In the first weeks after the beginning of the school, the methodical chairs / commissions of each 
school make the recapitulation plans and establish the benchmarks for the elaboration of the initial tests, 
then analyze the results and draw up a report on the identified problems and the ways to approach the 
results. Initial evaluation is done at the beginning of the school year, and according to results the teachers 
project their didactic activities; where appropriate, teachers will develop remedial learning and differential 
education programs. For modern language 1, the initial assessment applies to grades 5-12.  



 

 

The items that make up the initial assessment should be carefully chosen, taking into account the 
curriculum provisions for secondary and high school education and for it to reflect as objectively as possible 
the level of preparation of the students, on which the next preparation should be best folded. An initial 
assessment, followed by a continuous assessment, is a real working tool of the teacher, with which the 
activity for the benefit of the student is perfected. The evaluation process fully fulfills its major function 
only when both the teacher and the schoolchildren succeed in collaborating not because they have to, but 
because they want it, each improving their behavior according to the other's reactions. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. SLEGHEL IZABELLA 
LICEUL TEORETIC “NAGY MÓZES” 

 
Pentru ca individul sã fie pregãtit pentru a se adapta la o lume în schimbare ”educatia trebuie 

organizatã în jurul a patru tipuri fundamentale de învãtare, care pe parcursul vietii constituie pilonii 
cunoasterii; a învãta sã stii, ceea ce înseamnã dobândirea cunoasterii; a învãta sã faci, astfel încât individul 
sã intre în relatie cu mediul înconjurãtor; a învãta sã trãiesti împreunã cu altii, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activitãtile umane; a învãta sã fii, un element important ce rezultã din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69) 

În drumul spre cunoaștere evaluarea inițială reprezintă o caracteristică importantă. Evaluarea constă 
într-o judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii.  

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
1. măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit; 
2. aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
3. formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
Prima și una din cele mai importante evaluări face parte și evaluarea inițială. Evaluarea inițială oferă 

elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie 
completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare.  

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 
luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
• permite tratarea diferențiată a elevilor; 
• permite selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 

profesorului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 



 

 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorul cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA LIMBA FRANCEZĂ 
 

SMEU DANIELA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99 BUCUREȘTI 
 
Evaluarea are un rol important în procesul instructiv-educativ alături de stabilirea obiectivelor, de 

modul de organizare a conținuturilor, de alegerea strategiilor didactice pe care le considerăm cele mai 
potrivite pentru grupurile de elevi cu care interacționăm pentru că toate acestea ne permit nouă, profesorilor, 
să ne organizăm cât mai bine activitățile și să încercăm să obținem rezultate cât mai bune alături de elevi. 

Evaluarea este în strânsă legătură cu procesul de predare-învățare, trebuie să fie obiectivă și să ofere 
niște răspunsuri profesorilor, elevilor, dar și părinților. Ea permite profesorilor să observe în ce măsură 
obiectivele propuse au fost atinse, iar elevilor și părinților acestora să vadă dacă au fost asimilate niște 
conținuturi. 

Știm toți că în funcție de perspectiva temporală, putem vorbi despre evaluare inițială (la începutul 
unui program de instruire) și evaluare finală (la sfârșitul unui program de instruire), iar în funcție de felul 
în care evaluarea se integrează în procesul instructiv-educativ întâlnim evaluare inițială (la începutul unei 
perioade de instruire), evaluare continuă sau formativă (pe tot parcursul procesului didactic) și evaluare 
sumativă (la finalul unei perioade mai lungi de instruire). 

Evaluarea inițială are rolul de a stabili nivelul de cunoștințe al elevilor, ceea ce reprezintă un punct 
de plecare pentu noi, profesorii. Această evaluare ne permite să identificăm ce cunoștințe au elevii, ce 
noțiuni stăpânesc, ce dificultăți au și astfel noi știm ce informații trebuie să reluăm pentru a le fixa și ce 
informații au fost asimilate deja cu ușurință. Totodată, pornind de la rezultatele evaluării inițiale, ne putem 
stabili obiectivele pentru următoarele activități, ne putem gândi la organizarea noului program de lucru și 
putem elabora un plan de măsuri. 

Evaluarea inițială, care are funcție de diagnoză și prognoză, se realizează de obicei la începutul anului 
școlar și poate consta în probe orale, scrise sau practice.  

La testul de evaluare inițială la limba franceză L2 pentru clasa a VII-a de anul acesta am propus 5 
itemi: un item semiobiectiv de tip text lacunar (completarea unui text cu formele corecte ale articolelor 
hotărâte și nehotărâte), un item semiobiectiv cu răspuns scurt (identificarea anumitor informații în textul 
propus la exercițiul 1), un item obiectiv de asociere imagine-text, un item obiectiv cu alegere multiplă 
(alegerea formei verbale corespunzătoare în funcție de context) și un item subiectiv cu răspuns elaborat (a 
invita pe cineva la o aniversare). Itemii au avut dificultate progresivă, primii trei permițându-le elevilor să 
obțină cu ușurință nota 5 sau chiar 6. Departajarea elevilor s-a făcut începând cu subiectul 4 care a avut o 
dificultate medie, iar pentru rezolvarea subiectului 5, care a avut o dificultate medie spre grea, copiii aveau 
nevoie de cunoștințe de limbă medii sau superioare. 

Am observat că sunt elevi care nu dau dovadă de creativitate și originalitate și care sunt reținuți atunci 
când au de scris un scurt text. Totodată, unii elevi au un vocabular destul de redus în limba franceză și nu 
pot scrie un mesaj clar și coerent în funcție de tema propusă. Acest test mi-a întărit ideea că elevii au 
dificultăți în a se exprima în scris - lucru pe care îl constatasem deja de-a lungul timpului. Aceste probleme 
apar din cauza faptului că unii elevi nu lucrează și nu studiază constant la limba franceză și de aceea au 
acumulat niște lipsuri de-a lungul anilor de studiu. 

Pe de altă parte, menționez că obiectivele propuse au fost atinse pentru că au permis măsurarea 
gradului de achiziție al cunoștințelor și folosirea vocabularului de referință și a formelor gramaticale 
discutate, dar și gradul de achiziție al elementelor de construcție a comunicării. Toți elevii au obținut cel 
puțin nota 5, ceea ce înseamnă că testul nu a fost foarte dificil și nu a ridicat mari probleme, iar media pe 
clasă a fost 7,93, ceea ce indică faptul că aproape toți elevii au cunoștințe cel puțin medii de limba franceză 
și că există posibilitatea de a le ameliora. 
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Rezumat 
Diferenţierea în învăţare are ca scop eliminarea unor lacune în cunoştintele şi deprinderile elevilor şi 

atingerea performanţelor minimale acceptate, dar şi îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştintelor elevilor 
capabili de performanţe superioare. Tratarea diferenţiată a elevilor din ciclul primar, în cadrul lecţiilor de 
la şcoală, ajută cadrele didactice să găsească metode şi procedee optime de intervenţie, prevenire şi 
stimulare a elevilor şi ar contribui la o mai bună adaptare a conţinutului învăţământului şi a noii programe 
la necesităţile celor ce sunt implicaţi în procesul instructiv-educativ. 

Educatorul, învățătorul este persoana care utilizează, aplică și intervine ori de câte ori este nevoie cu 
metoda și strategia de predare/ evaluare cea mai convenabilă, deoarece ea este singura care cunoaște copilul 
în vederea tratării lui diferențiate. Metodele de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi în 
metode de învăţare deoarece metodele de predare induc şi învăţarea. Conceptul „metodă de învăţământ” 
păstrează şi în prezent semnificaţia originară, împrumutată din grecescul „methodos” ceea ce înseamnă 
drum spre, cale de urmat – în vederea atingerii unor scopuri determinate în prealabil. 26 

Această semnificaţie s-a păstrat în zilele noastre, însă sfera şi conţinutul noţiunii s-au extins. În 
accepţiune modernă, metodele de învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul 
cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi 
dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini.  

  
 
 
 

  

 
26 Suport de curs – Program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, 
proiect POSDRU 2012 , platforma online 



 

 

 
Mai departe voi prezenta câteva din metodele și strategiile de predare/evaluare utilizate de către 

mine la clasă, cele care m-au ajutat în cadrul procesului instructiv-educativ, de a avea rezultate și 
performanțe deosebite, atât pentru elevii cu deprinderi, abilități și competențe deja formate, dar și 
pentru cei care sunt în curs de formare a acestora. Pentru fiecare din aceste grupuri am utilizat 
următoarele metode de predare integrată. 

Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei 
învăţări autentice – eficiente sunt:  
1. Învăţarea prin 
dezbatere  

Este o metodă care constă în prezentarea unor întrebări, teme, probleme, 
care sunt supuse spre analiză şi soluţionare unei clase, unui grup, etc. 
Stimulând iniţiativa şi participarea fiecăruia la obţinerea rezultatului, 
această metodă presupune intervenţia educatorului, care schiţează paşii 
necesari şi coordonează părerile şi soluţiile participanţilor, dirijându-le 
spre obţinerea rezultatului adevărat.  

 Învăţare prin 
problematizare  
 

Este o metodă de tip euristic, folosită în procesul de învăţământ cu 
scopul de a declanşa activitatea independentă a elevului, gândirea şi 
efortul personal al acestuia. Problematizarea sporeşte considerabil 
eficienţa lecţiilor, deoarece antrenează multilateral elevul (gândire, 
fantezie creatoare, acţiune etc.). Problematizarea este aplicată în 
predarea oricărui obiect de învăţământ, în funcţie de scopul instructiv 
sau educativ urmărit, de specificul disciplinei respective şi de nivelul 
de dezvoltare psihică şi socială a elevilor. Problematizarea se înscrie 
printre coordonatele esenţiale ale modernizării învăţământului, 
stimulând creativitatea cadrelor didactice şi a elevilor.  

 Învăţare prin 
încercare şi eroare  

Se defineşte ca fiind încercarea unui şir de soluţii pentru a răspunde la 
o situaţie dată, cu părăsirea soluţiilor care se dovedesc greşite şi cu 
deprinderea soluţiei care satisface, rezolvând problema.  

 Învăţare senzorio-
motorie 

Conţinutul ei îl reprezintă ansamblul coordonărilor senzorio-motorii, 
priceperile şi deprinderile exprimate în performanţe practice care, 
achiziţionate de către copii, contribuie la dezvoltarea lor biologică, 
biopsihică şi psihomotorie.  

 Învăţare socială  
 

Funcţia principală este aceea de mecanism al socializării şi integrării 
sociale, asigurând prin aceasta interiorizarea de către elev a modurilor 
şi tipurilor de interacţiune psihosocială şi socială de diverse naturi: 
comportamentală, valorică, normativă, atitudinală, conativă etc. 
Conţinutul învăţării sociale îl reprezintă modurile de conduită, 
relaţionare şi integrare psiho-socială şi socială, atitudinile, valorile, 
rolurile şi normele morale, precum şi convingerile, concepţiile şi 
trăsăturile de personalitate ce trebuie proiectate, interiorizate şi 
dezvoltate la elevi în scopul maturizării lor psiho-fizice şi sociale.  

2. Învăţarea prin cercetare  Metodă de învăţământ care implică participarea directă şi activă a 
elevului împreună cu profesorul la cercetarea ştiinţifică, la descoperirea 
adevărului, la refacerea procesului ştiinţific de constituire a 
cunoştinţelor. Autoritatea didactică este înlocuită prin cooperarea 
ştiinţifică pentru demonstrarea experimentală a adevărurilor. Fiind o 
puternică sursă de motivaţie, aceasta ameliorează relaţia profesor-elev 
şi dezvoltă capacitatea muncii independente, inventivitatea celui ce 
învaţă şi cercetează pentru autorealizarea sa, pentru descoperirea şi 
demonstrarea adevărurilor ştiinţifice. H. Aebli demonstrează că 
dezvoltarea gândirii copilului se realizează dacă acesta este antrenat în 
investigaţii şi cercetări ştiinţifice, deoarece „cercetarea dă naştere unui 
proces al gândirii, adică duce la construirea unei noţiuni, unei operaţii 



 

 

sau legi noi, depăşind, prin structura sa, schemele anterioare" (1973, 
pag. 84).  

3. Învăţarea prin 
rezolvarea de probleme  

Problema reprezintă un obstacol sau o dificultate cognitivă care implică 
o necunoscută (sau mai multe) şi faţă de care repertoriul de răspunsuri 
câştigat în experienţa anterioară apare insuficient sau inadecvat (I.Radu, 
1991). Spaţiul problemei este construit de structurile cognitive ale 
elevului, o problemă putând fi înţeleasă şi soluţionată diferit în funcţie 
de subiect. Elevul poate fi implicat într-un proiect sau poate primi o 
temă de cercetare care să însemne soluţionarea unei probleme reale. 27 

Profesorul va sprijini elevii în formularea de probleme şi întrebări, va coordona procesul de rezolvare 
a acestora individual şi în grup. În procesul de învăţare prin rezolvarea de probleme sunt parcurse 
următoarele etape: comunicarea, formularea problemei/situaţiei problemă; îndrumarea elevilor prin 
cunoaşterea datelor, comparaţii, exemplificări etc.; formularea unor alternative de soluţionare; 
decizia, selectarea alternativei de rezolvare; rezolvarea problemei prin aplicarea soluţiei găsite şi 
verificarea rezultatelor.  
4. Învăţarea prin 
descoperire  

Promovează metode de învăţământ de tip euristic, care implică un 
ansamblu de operaţii privitoare la conceperea şi organizarea lecţiei în 
care elevul, sprijinit de profesor, descoperă cu propriile forţe 
intelectuale explicaţia şi semnificaţia unui fenomen sau proces, legile, 
cauzele şi esenţa acestora. Prin învăţarea prin descoperire se pune 
accentul pe căile prin care se ajunge la produs, la metodele de 
cunoaştere şi înregistrare. J. Bruner consideră că principala cale de 
educare a gândirii ştiinţifice a elevilor este instruirea bazată pe 
descoperire, care trebuie să ducă la învăţarea structurală. Or această 
învăţare structurală este implicată mai ales în predarea-învăţarea 
interdisciplinară. J. Bruner (1970, pag. 53) arată: „Există câteva idei 
care revin adesea în mai toate ramurile ştiinţifice. Dacă cineva şi-a 
însuşit bine, în generalitatea lor, aceste idei într-un domeniu, el le va 
asimila mai uşor, când le va întâlni sub o altă formă, în alte domenii ale 
ştiinţei".  

5. Învăţarea bazată pe 
proiect  

William Heard Kilpatrick, The Project Method (1918) a publicat studiul 
privind acest tip de învăţare care a fost prelut în diferite formule de 
ştiinţele educaţiei la scară largă.  
Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare care implică, de 
regulă, o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect 
care prezintă interes pentru elevi/copii. Învăţarea bazată pe proiect 
presupune colectarea de informaţii, prelucrarea şi sintetizarea acestora, 
interpretarea şi reflecţia personală, cooperarea în realizarea sarcinilor. 

 Etapele învăţării 
bazate pe proiect  

B. Campbell (1994) identifică următoarele etape:  
1. Stabilirea scopului;  
2. Formularea scopului sub forma unei întrebări;  
3. Identificarea a cel puţin trei surse de informare care vor fi folosite 
pentru a răspunde la întrebare;  
4. Descrierea paşilor care vor fi întreprinşi pentru atingerea scopului;  
5. Identificarea a cel puţin 5 concepte majore care vor fi investigate în 
cadrul proiectului;  
6. Identificarea a cel puţin trei metode care vor fi folosite pentru 
prezentarea proiectului;  
7. Organizarea şi planificarea proiectului în timp;  
8. Stabilirea modului în care va fi evaluat proiectul.28  

 
27 Radu , I. – Psihologie experimentală și analiza datelor, 1991, București 
28 Campbell, B. – The Multiple Intelligences Handbook: Lesson Plans and more, Cambel and Associates, 
Inc., Stanwood, 1994 



 

 

 Avantajele 
învăţării bazate pe proiect  

• Oferă oportunităţi valoroase pentru abordări interdisciplinare 
ale unor teme sau probleme;  
• Facilitează lucrul în grup şi învăţarea prin cooperare;  
• Dezvoltă capacităţile de investigare şi de sistematizare a 
informaţiilor;  
• Sporesc motivaţia pentru învăţare prin apelul la situaţii din 
viaţa cotidiană şi prin implicarea elevilor/copiilor;  
• Facilitează utilizarea metodelor alternative de evaluare 
(portofoliu, proiect, autoevaluarea etc.); 

• Permit identificarea şi valorificarea unor surse diverse de informare şi documentare;  
• Stimulează autonomia elevilor/copiilor în învăţare şi creativitatea acestora;  
Oferă fiecărui elev/copil posibilitatea de a se implica şi de a contribui la realizarea activităţilor şi a 
produsului final. 
6. Învăţarea bazată pe 
probleme  

Caracteristicile relevante ale acestui tip de învăţare se referă la:  
1. Învăţarea bazată pe probleme este un sistem de dezvoltare a 
curriculum-ului şi de organizare a instruirii care dezvoltă simultan 
atât strategiile de rezolvare a problemelor, cât şi bazele cunoaşterii 
disciplinare.  
2. Aduce elevii/copiii în situaţia de a identifica şi de a găsi soluţii 
pentru probleme contextualizate, utilizând achiziţiile anterioare ale 
învăţării şi capacităţile de analiză şi sinteză.  
3. Orientare pro-activă şi creativă, transformând problemele în 
oportunităţi şi oferind soluţii alternative argumentate.  

 Etapele proiectării 
învăţării bazate pe probleme  

Etapele proiectării învăţării bazată pe probleme au fost identificate 
şi experimentate de S.L.Finkle & L.L.Thorp, 1995:  
• să identifice dacă o problemă există sau nu;  
• să definească problema cu exactitate;  
• să identifice informaţiile de care este nevoie pentru a 
înţelege problema;  
• să identifice resursele de care e nevoie pentru a colecta 
informaţia necesară;  
• să genereze posibile soluţii la problemă;  
• să prezinte soluţiile (susţinând, eventual, una dintre 
variante).  

 În acest context al 
etapelor, învăţarea bazată pe 
probleme presupune  

1. Angajarea: elevii / copiii să se implice în situaţia problematică, 
să se angreneze în căutarea unei soluţii, asumându-şi un rol activ 
în contextul real sau simulat al problemei în cauză.  
2. Investigarea: elevii / copiii colectează idei, fac brainstorming la 
nivelul echipei de proiect şi colectează informaţii din surse 
multiple.  
3. Elaborarea soluţiilor: elevii / copiii discută în echipă 
alternativele şi examinează soluţiile posibile.  
4. Debriefing-ul şi reflecţia: elevii / copiii împărtăşesc informaţii, 
opinii şi idei pe baza a ceea ce au învăţat de-a lungul întregului 
demers.  
5. Prezentarea rezultatelor: elevii / copiii redactează rapoarte, 
propuneri, sinteze, planuri sau alte forme de documentare a ceea ce 
au lucrat pentru a le prezenta diverselor audienţe şi pentru a le 
include în portofoliul personal. 

  
Prin alegerea cea mai potrivită a metodei/strategiei de predare/evaluare, profesorul abordează o tratare 

diferențiată, prin care apreciază pe fiecare dintre elevii săi. Această tratare diferențiată, prin utilizarea celor 



 

 

mai diversificate metode și strategii, poate reprezenta prevenirea eșecului școlar și obținerea unor rezultate 
deosebite în muncă.  

 



 

 

EVALUAREA LA DISCIPLINA 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD 

PROF. SOCACI MIHAELA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învatamânt, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. 
Funcțiile evaluării. 
1. F. de constatare daca o activitate s-a desfășurat în conditii optime, sau în ce fel de condiții. 
2. F. de informare a societății, asupra stadiului și evoluției pregătirii diferitelor eșaloane de subiecți. 
3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus - eventual - la o eficiență necorespunzatoare a 

acțiunilor. 
4. F. de prognosticare asupra evoluției viitoare a elevilor și de sugestii privind optimizarea procesului 

instructiv-educativ. 
5. F. de decizie asupra poziției sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al 

pregatirii sale. 
6. F. pedagogică, în perspectiva subiectului și conducatorului procesului instructiv-educativ, pentru a 

ști ce au facut și ce au realizat. 
Formele evaluarii. 
1. Evaluarea predicativă (inițială) 
-Se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învațătorul 

predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită 
cunoasterea posibilităților colectivului de elevi. 

-Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului școlar 
(alergarea de viteză, alergarea de rezistentă), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea 
primului grupaj tematic de lecții planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului 
de planificare (număr si durata unitaților de învățare, a mijloacelor de acționare și a nivelului de exigențe), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită inițial de învățător. 

2. Evaluarea continuă (curentă) 
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvențe mai mici (în 

fiecare lecție sau la finalul unui grupaj tematic de lecții), având drept scop cunoașterea gradului de însușire 
de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecții, când și dupa 
caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o 
face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor și sistemelor de activități din etapele următoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvența, indisciplină sau lipsă de echipament. 

3. Evaluarea sumativă (finală) 
Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregatire 

și cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistență, jocul sportiv. Se finalizează de regula 
cu notarea elevilor. 

Conținutul evaluării. 
Presupune 3 faze : verificarea, aprecierea, notarea. 
1. Verificarea. 
Este procesul prin care subiectul execută o probă. Natura probelor este diferită. Uneori proba este 

însoțită și de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 
În E.F., predomină verificarea practică, care urmarește identificarea capacității de aplicare a ceea ce 

se dobândește sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ. 
2. Aprecierea. 
Constă în reflectarea realitații în conștiinta profesorului (realizarea unor judecăți de valoare). Se 

utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
și utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura probei la care 
este verificat elevul. Dacă probele sunt măsurabile, aprecierea este obiectivă și presupune efort mic. Dacă 



 

 

probele nu sunt măsurabile, aprecierea poate să capete influențe subiective, depinde de competența 
profesională, experiența didactică, nivelul de cunoaștere al modelului E.F.S. 

3. Notarea. 
Este rezultatul unitații dialectice dintre verificare și apreciere. Se materializează prin acordarea de 

note sau calificative. 
Criterii de evaluare. 
Decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem. 
*Performanța motrica, rezultatul probelor de control masurabile. 
*Progresul realizat de subiect. 
*Cantitatea și calitatea elementelor însușite în raport cu prevederile programei de specialitate. 
*Capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însușite. 
*Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însușite. 
* Nivelul cunoștințelor teoretice însușite de elev. 
*Atitudinea elevului față de E.F.S.(frecvența la lecții, participarea la acțiunile competiționale 

sportive, modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). 
*Nivelul de dezvoltare fizică a elevului. 
Metode de evaluare. 
1. Metode de verificare. 
*Trecerea probelor de motricitate prevazute de "sistemul național școlar de evaluare la disciplina 

E.F.S.", aplicat și în funcție de opțiunile profesorului și elevilor, privind probele prevăzute. 
*Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele din C.D.S., conform 

principiului autonomiei. 
*Trecerea unor probe de cunoștințe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). 
* Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică. 
*Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în condiții analoage (asemanatoare) probei sau 

activității respective. 
*Executarea unor deprinderi și priceperi motrice în condiții concrete de concurs. 
*Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor 

verigi din lecție, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreației organizate pentru elevii 
claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. 

*Observarea curentă a elevilor si înregistrarea datelor observației (reacție la efort, atitudini, 
comportamente în ansamblu și în situații deosebite). 

2. Metode de apreciere și notare (acordare de calificative). 
*Aprecieri verbale, atunci când aprecierea este însoțită permanent de acordarea unor calificative. 
*Aprecierea și notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel național sau local. Se mai 

numește metoda absolută și se aplică la unele probe pentru calitățile motrice. 
*Aprecierea și notarea prin comparatie (metoda relativă). Comparația se face la nivel de clasă; 

profesorul așează în ordine rezultatele și face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. 
Este eficientă dacă există doar un rând de clase. 

*Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcție de valoarea 
performanționala inițială si finală. 

*Nivelul de execuție tehnică sau tactică a deprinderilor și priceperilor motrice în condiții de exersare 
parțială sau globală. Depinde de competența profesională a profesorului. 

*Aprecierea și notarea în funcție de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau 
metodico-didactice. 

Sistemul Național școlar de Evaluare la disciplina E.F.S. 
*A fost introdus în sistemul de învațământ în anul scolar 1999-2000 
*Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul național vizează nivelul realizarii obiectivelor cadru și 

standardelor finale de performanță proprii fiecarui ciclu de învățământ, cât și a obiectivelor de referință 
stabilite pentru fiecare clasă, în domeniul capacității motrice, generale și specifice practicării ramurilor de 
sport prevazute în programa școlară. 



 

 

*Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învățământ și conținuturile 
programelor școlare, fiind aplicabil în toate unitațile școlare, indiferent de condițiile avute; se adresează 
numai claselor care au prevazută educatia fizică în trunchiul comun. 

*Varietatea instrumentelor asigură elevilor posibilitatea de a opta pentru susținerea unora dintre 
acestea, corespunzator propriilor disponibilități psihomotrice, interesului si traseelor individuale de 
instruire. 

Metodologia de aplicare. 
*Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacități si competențe, necesar a fi realizate în 

aria curriculara E.F.S.(trunchi comun). 
*Pentru fiecare capacitate / competență, sistemul prevede 2 - 3 variante de probe din care elevul poate 

opta pentru una din ele. 
*La clasele V-VIII, elevul va sustine anual : 1-2 evaluări la forță, 1-2 evaluări la atletism și câte o 

evaluare la gimnastică și la joc sportiv. 
*Programarea evaluărilor pe semestre va fi realizată de învățător în funcție de condițiile de 

desfășurare a procesului de învățământ. 
*Evaluarea calităților motrice vizează acumulările cantitative si calitative realizate până la susținerea 

probelor, ca urmare a sistemelor de acționare folosite pe parcursul lecțiilor. Evaluarea calităților motrice 
vizează și rezistența, se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de "naveta", 
prevazute în sistem. 

*Evaluarea la probele și întrecerile de sport va fi precedată de parcurgerea unuia sau mai multor 
grupaje de lecții în funcție de complexitatea și dificultatea lor. 

*Notele se acordă pe baza rezultatelor obtinute la susținerea probelor și ținând seama, după caz de 
criteriile privind starea de sanatate, disponibilitățile motrice, atitudinea față de procesul de învățământ și 
progresul realizat, prevăzute în fișa individuală. 

*Sistemul Național prevede bareme minimale echivalente notei 5, pentru acordarea notelor superioare 
și inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare 
proprii. Valoarea performanțelor și echivalarea lor în note vor fi stabilite în funcție de numărul de ore 
saptămânal și condiții concrete de lucru. 

*La gimnastică acrobatică și joc sportiv, Sistemul Național cuprinde variante de probe cu dificultăți 
diferite, la care aprecierea va fi facută din nota maxima 8, 9 si 10. 

*În afara notelor acordate conform Sistemului Național, profesorul va realiza si evaluări curente din 
celelalte conținuturi predate. 

*Evaluarea sumativă vizează probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregatire și cu 
un grad mărit de dificultate, cum sunt : alergarea de rezistentă, jocul sportiv. 

*Sistemul de evaluare va fi adus la cunostința tuturor elevilor și afișat la loc vizibil. 
Fișa individuală. 
*Este folosită pentru înregistrarea rezultatelor și notelor obținute de elevi la probele de evaluare. 
*Cuprinde: datele personale, probele prevăzute de Sistemul Național, probele de evaluare curente și 

date semnificative (care pot influența notarea elevilor, acestea fiind marcate cu un semn convențional). 
*Utilizarea fisei asigură: 
-aprecierea operativă și obiectivă a evoluției elevului pe parcursul ciclului de învățământ 
-constatarea opțiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe 
- argumentarea dotării, transmiterea informației despre clasă, în cazul schimbării cadrului didactic 

sau a transferării elevului 
-autoevaluarea profesorului și evaluarea obiectivă a acestuia de către organele competente. 
Modalități de aplicare a sistemului de evaluare 
Calitatea motrica – forța se evaluează de doua ori pe an, prin cupluri de câte două probe vizând 

segmente diferite, conform opțiunilor elevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o 
notă, provenită din media notelor obținute la cele două probe care au alcătuit cuplul. 

La clasele care au în schema orară o oră pe saptamână se evalueaza un singur cuplu de probe. 
Calitatea motrica - viteză se evaluează prin proba atletica - alergare de viteză pe 50 m - iar atunci 

când nu există spațiul necesar se utilizează proba "naveta 5 x 10 m".  Din celelalte probe de atletism 
elevul va fi evaluat, conform opțiunii, la una dintre acestea.  



 

 

La clasele care au în schema orară o oră pe saptamână se renunță la una din cele doua probe. 
La gimnastica, conform opțiunilor elevilor, aceștia vor fi apreciați cu o singură notă pentru una din 

următoarele variante : 
- gimnastică acrobatică; 
- saritura la un aparat; 
- acrobatică și saritura, cumulativ. 
La gimnastica acrobatică notarea se face astfel : 
-elevii care optează pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciați din nota maximă 9 ; 
-elevii care opteaza pentru exercițiul la sol vor fi apreciați din nota maximă 10. 
La jocurile sportive, potrivit opțiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru 

întreaga clasă sau două jocuri diferite. 
Notarea elevilor se realizeaza astfel : 
-elevii care optează pentru executarea separată a procedeelor tehnice de bază vor fi apreciați din nota 

maximă 8 ; 
-elevii care optează pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciați din nota maximă 9 ; 
-elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciați din nota maximă 10. 
Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului, cu condiția asigurării 

pregătirii corespunzătoare și susținerii a minimum 2-3 probe semestrial (în funcție de schema orară). 
Probelor din sistemul național li se adaugă și probe de evaluare curentă. 

Pe parcursul anului școlar, la clasele în care schema orară cuprinde două ore saptamânal se acorda 
obligatoriu 6 note, dupa cum urmeaza : 

- 2 note pentru calitatea motrică forță ; 
- 1 notă pentru alergarea de viteză sau "naveta" ; 
- 1 notă pentru alta probă de atletism, la opțiunea elevului ; 
- 1 notă la gimnastica acrobatică, saritura la un aparat sau o medie între cele două ; 
- 1 notă la jocul sportiv. 
La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe săptamână se acordă obligatoriu 4 note pe an 

școlar, după cum urmează : 
- 1 notă pentru calitatea motrică forță ; 
- 1 notă pentru o probă atletică ; 
- 1 notă pentru gimnastică ; 
- 1 notă pentru jocul sportiv. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
LA DISCIPLINELE DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL DE PREGĂTIRE – 

ECONOMIC 
 

PROF. ȘOCARICIU MIRELA 
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 

 
Prima întrebare pusă de elevi când anunț un test inițial este – ne treceți notele în catalog? Simt în 

această întrebare emoția, teama unui început de an cu o notă mai puțin dorită, neliniștea în fața unor noi 
începuturi – conținuturi noi, profesori pe care nu-i cunosc, exigențele noului an de studii. De aceea, mi se 
pare absolut necesar să-i liniștesc, să le explic rolul acestei evaluări inițiale și importanța ei pentru 
activitățile de învățare care urmează. 

Evaluarea inițială în general, nu doar în cazul materiilor de pregătire în domeniul economic, are un 
scop precis - de a stabili cât mai exact cu putinţă câteva lucruri absolut necesare fiecărui profesor pentru a-
şi elabora strategia didactică la o clasă anume. 

Evaluarea inițială trebuie să răspundă la întrebările următoare:  
 au elevii cunoştinţele anterioare necesare învăţării care urmează? Şi dacă da, în ce măsură 

stăpânesc ei aceste cunoştinţe (ca volum, dar şi ca posibilitate de a opera cu ele)? Interesează, deci, nivelul 
de pregătire al elevilor la un moment dat. Stăpânesc un limbaj de specialitate suficient pentru întelegerea și 
învățarea noilor conținuturi? 

 cât poate să înveţe fiecare elev la disciplina mea? Capacitatea de învăţare este şi ea foarte 
importantă pentru strategia didactică ce va fi adoptată. 

 cât este dispus să înveţe fiecare dintre elevii mei materia pe care o predau? Cu alte cuvinte, cât 
este el de motivat? 

Cea mai simplă modalitate de a o realiza este testul. După ce este consultată programa clasei (claselor) 
anterioare şi comparată cu programa clasei curente, profesorul stabileşte lista problemelor esenţiale din 
materia parcursă, fără de care el nu-şi poate realiza sarcinile de predare în bune condiţii, ținând cont de 
interdisciplinaritatea materiilor prevăzute in curriculumul de specialitate pentru calificarea tehnician în 
activități economice. Pe baza acestei liste se formulează itemii testului de evaluare iniţială care trebuie să-
l edifice pe profesor dacă elevii săi stăpânesc sau nu anumite cunoştinţe şi deprinderi strict necesare 
continuării instruirii. După aplicare şi corectare, profesorul face evaluarea rezultatelor, inventarul lacunelor, 
pe baza cărora realizează o primă grupare a elevilor din clasă în vederea diferenţierii şi individualizării 
instruirii, alegerii şi utilizarii metodelor potrivite pentru a uşura învăţarea şi motiva elevul. 

Testul de evaluare iniţială este, după opinia mea, instrumentul cel mai precis pentru realizarea 
scopului propus în evaluarea iniţială, bineînțeles ținând cont de avantajele și dezavantajele evaluării scrise.  

Educaţia, în general, și educația economică, în particular, îi pregăteşte pe indivizi pentru a exercita 
diferite roluri în societate. Prin intermediul educației indivizilor le sunt transmise modalităţi de înţelegere, 
valorizare şi acţiune acceptate și valorizate de sociatate la care aceştia nu ar fi ajuns în mod spontan, în 
absenţa unor activităţi intenţionate şi sistematice de formare. În particular, cunoştinţele economice îi ajută 
pe oameni să acţioneze eficient în calitate de consumatori, producători, deponenţi, investitori, angajaţi şi 
chiar alegători (Duvall, 2008). 

Importanţa educaţiei economice merge dincolo de înţelegerea unor principii economice 
fundamentale, studiind modul în care funcţionează piaţa, tinerii învaţă şi cum să adopte decizii eficiente 
referitor la propriile lor resurse limitate, precum timpul sau banii. Ca participanţi la economia globală, 
tinerii de astăzi şi de mâine se vor confrunta cu o multitudine de posibilităţi. Este datoria şcolii să le 
furnizeze instrumentele de care au nevoie pentru a construi deciziile cele mai bune cu putinţă în câmpul de 
oportunităţi care li se oferă. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 
 

PROF. SOCEANU CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZU” VULCAN, JUD. HUNEDOARA 
 
Evaluarea rezultatelor activităţii şcolare reprezintă un compartiment esenţial şi definitoriu al 

procesului de învăţământ, situat pe acelaşi plan cu dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 
Operă social – pedagogică prin excelenţă, evaluarea însoţeşte şi se inserează în acţiunea instructiv – 
educativă cotidiană, constituind punctul de plecare şi premisa autoreglării şi ameliorării continue a acestei 
activităţi şi a sistemului de învăţământ în ansamblu. Evaluarea este integrată procesului de predare – 
învăţare prin diverse modalităţi cum ar fi: observarea fără întrerupere, exerciţii, întrebări pentru notarea 
curentă, lucrările scrise curente, testele docimologice, probele practice, evaluarea iniţială, evaluarea 
continuă şi evaluarea finală, fidelitatea şi validitatea diverselor tipuri de examene. 

În învățământul profesional și tehnic, evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real 
elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. Scopul general al evaluării este acela de a orienta 
și de a optimiza învățarea. 

Dacă în învățământul obligatoriu evaluarea este focalizată pe evidențierea achizițiilor din cele 8 
domenii de competențe-cheie definite de curriculum național, în învățământul secundar superior evaluarea 
este centrată pe achizițiile prevăzute de profilul de formare care prevede competențe-cheie diversificate și 
competențe specifice filierei, profilului, specializării sau calificării profesionale. 

Evaluarea achizițiilor elevilor se realizează în mod regulat, la toate disciplinele/modulele, obligatorii 
sau opționale. La sfârșitul fiecărui semestru este prevăzută o perioadă pentru evaluarea și consolidarea 
rezultatelor învățării.  

În funcție de obiective, se realizează următoarele tipuri de evaluări: 
• evaluarea inițială, realizată la începutul programului de educație și formare profesională și la debutul 

fiecărui an școlar care urmărește identificarea raportului în care se află achizițiile elevilor, demonstrate în 
urma evaluării, cu achizițiile necesare finalizării cu succes, în ritmul de învățare prevăzut, a programului 
de formare sau/și modulului sau disciplinei prevăzute de curriculum. Rezultatele evaluării sunt utilizate 
pentru elaborarea și punerea în practică a unor programe remediale sau de dezvoltare individuale și pentru 
adaptarea strategiei de învățare la cerințele indentificate ale elevilor; 

• evaluarea formativă are ca obiectiv principal asigurarea dobândirii rezultatelor învățării planificate. 
Evaluarea formativă însoțește demersul didactic în cadrul fiecărei lecții, sub formă de feedback imediat, 
constructiv, care stimulează și sprijină învățarea pentru atingerea obiectivelor de învățare ale orei de curs. 
Atunci când, după un număr de lecții, au fost cumulate mai multe experiențe de învățare, considerate 
suficiente pentru demonstrarea unor rezultate ale învățării mai complexe, legate de capacitatea elevilor de 
a rezolva probleme teoretice și practice care necesită parcurgerea mai multor etape, presupun cunoștințe 
specifice, capacitate de analiză, sinteză și judecarea unui context dat, abilități și aptitudini adecvate pentru 
a demonstra aceste achiziții sunt realizate evaluări cumulative în scop formativ. Rezultatele acestor evaluări 
furnizează date privind evoluția performanțelor elevilor și modul în care aceste performațe se raportează la 
rezultatele învățării prevăzute de standardele de pregătire profesională privind respectivul program de 
educație și formare profesională. În fucție de constatări sunt luate decizii privind implementarea unor 
programe individuale pentru elevi, cu scop remedial sau de dezvoltare. 

• evaluarea sumativă se realizează al sfârșitul fiecărui semestru sau, după caz, la finalizarea 
modulului. Evaluarea sumativă are rol de certificare internă a faptului că rezultatele învățării prevăzute de 
standardul de pragătire profesională al calificării și transpuse în programe școlare, asociate modulului de 
specialitate sau a disciplinei de studio, au fost dobândite. Pentru unele dintre discipline de studiu sau 
modulele de specialitate, relevante pentru finalitățile programului de educație și formare profesională, se 
susțin lucrări scrise semestriale stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. Majoritatea acestor 
evaluări sumative sunt planificate, proiectate și realizate intern de cadrele didactice care au asigurat 
predarea și învățarea. Pentru modulele de pregătire de specialitate, realizate prin stagii de pregătire practică 
la operatorii economici/instituții publice partenere, evaluarea sumativă se realizează în condițiile mediului 
real de mună, al unui posibil loc de muncă, fiind proiectată împreună de îndrumătorul de practică, cadru 
didactic de specialitate, și de persoana responsabilă de pregătirea practică a elevilor desemnată de operatorul 



 

 

economic/instituța publică parteneră. Evaluările sumative se raportează la standardele de evaluare pentru 
fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire formulate explicit sau implicit de 
documentele curriculare.  

Metodele și instrumentele de evaluare sunt alese de fiecare cadru didactic în raport cu obiectivele 
evaluării și se regăsesc printre recomandările care sunt incluse în documentele curriculare, programa 
școlară. Printre metodele de evaluare frecvent folosite se regăsesc evaluarea orală, teste scrise, probe 
practice, dar și realizarea de proiecte, referate, investigaţii, portofolii și altele. Instrumentele de evaluare 
sunt elaborate și aprobate, de regulă, la nivelul catedrelor de specialitate sau, în unele situații, sunt elaborate 
de Ministerul Educației Naționale și de inspectoratele școlare județene. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR-METODE ŞI MIJLOACE 
DE EVALUARE 

 
EDUCATOARE: PROF. PTR .ÎNV. PREŞCOLAR SOITARIU MARILENA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞUICI, JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi 

aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic . În învăţământul preşcolar actul de evaluare pastrează 
caracteristicile evaluării activităţii didactice, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştintelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. Evaluarea performanţelor de 
învăţare a preşcolarului se realizează prin modalităţi specifice şi solicită forme de evaluare variate adaptate 
la activitatea preşcolarilor. În grădiniţă, evaluarea presupune o acţiune de cunoaştere a particularităţilor 
individuale a preşcolarului de 3-6 ani, a progresului propriu înregistrat întro perioadă de timp stabilit. 

 D. Ausbel , consideră că evaluarea este punctul final dintro serie de acţiuni cum ar fi:stabilirea 
scopurilor pedagogice, proiectarea şi realizarea programului de realizare a scopurilor, sau măsurarea 
rezultatelor aplicării programului. Prin urmare, evaluarea înseamnă: măsurarea, interpretarea, aprecierea şi 
adoptarea deciziei. Conceptul de evaluare particularizat pentru ciclul preşcolar, păstrează caracteristicile 
evaluării unei activităţi didactice, dar cu note specifice activităţii educative din grădiniţă. 

 Literatura de specialitate analizează evaluarea în trei timpi:  
-evaluarea iniţială - cu scopul de a cunoaşte potenţialul de învăţare al copiilor la începutul unei 
activităţi, de a şti care sunt premisele de la care pornim să proiectăm activităţile de învăţare şi să 

anticipăm rezultatele. Are funcţie diagnostică şi prognostică. Datele obţinute la acest tip de evaluare ajută 
la conturarea activităţii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupă de copii ; 
- aplicarea unor masuri recuperatori pentru unii copii din grupă , fie de sprijin şi recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii spradotati. 
-evaluarea curentă/ formativă/ continuă - are caracter permanent şi se realizeazã pe parcursul 

activităţii de predare-învăţare. Are funcţie diagnostică, informativă şi de susţinere a învăţării. Se poate 
realiza cu ajutorul fişelor individuale, a jocurilor-exerciţii, a jocurilor de rol, a povestirilor, a repovestirilor, 
a dialogurilor în situaţii reale sau imaginate, memorizărilor, asamblărilor de figurine, construcţiilor, 
modelajului etc. Ea vizează toate domeniile de dezvoltare ale copilului. În funcţie de rezultatele obţinute, 
se stabileşte un plan de intervenţie remedial sau de dezvoltare. Cele mai utilizate instrumente de înregistrare 
a datelor sunt: fişa de observaţie, grilele de verificare şi control, rapoartele, fişa de caracterizare. Aceste 
documente însoţite de observaţii – comentarii, aprecieri ale educatoarei, fişe de corespondenţă pentru 
părinţi, produse ale activităţii copilului, înregistrţri audio şi video, fotografii – sunt cuprinse în portofoliul 
copilului şi dovedesc traiectoria dezvoltării lui. Recompensele acordate copilului se concretizează în 
aprecieri verbale (lauda şi încurajarea), aplauze ale colegilor şi educatoarei, dreptul de a primi mascota 
grupei, de a iniţia un joc sau o activitate, de a ocupa pentru un timp un loc privilegiat etc. Pentru a avea un 
rolul pozitiv, evaluarea formativă trebuie sa respecte unele cerinţe : 

- aprecierile educatoarei saăfie făcute la momentul potrivit ; 
- aprecierile verbale : Foarte bine , Bravo să reflecte cu adevarat performanţa copilului , prin urmare 

să aiba acoperire in fapte ; 
-evaluarea sumativă (cumulativă) - vizează nivelul de performanţă atins în raport cu obiectivele 

cadru şi de referinţă cuprinse în curriculum şi se realizează, în special, înainte de părăsirea grădiniţei. 
Educatoarea schiţează profilul de personalitate, descrie inventarul de cunoştinţe principale, identifică 
interesul şi posibilităţile de învăţare, pentru a argumenta recomandarea înscrierii sale în şcoala primară sau 
reţinerea în grădiniţă. 

 Evaluarea în etapa preşcolarităţii se efectueazăprin antrenarea unui ansamblu de metode şi tehnici 
specifice distingându -se probele orale, scrise şi practice. Acestea fac parte din activităţi, nu sunt probe 
administrate special, sunt doar momente pe care noi ni le propunem pentru diferiţi copii, incorporate în 
activităţile din grădinişa de copii. În evaluarea preşcolarilor nu putem face o delimitare riguroasă între cele 
trei metode, ci putem vorbi de procedee sau de o combinare a lor, în care una este dominantă. 



 

 

Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare 
orală. Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, 
de a dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în 
enunţuri proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă. 

 Procedee recomandate în acest tip de evaluare sunt: „Scaunul povestitorului“ – folosit în cadrul 
„Întâlnirii de dimineaţă “ în care copilul este poftit ca să prezinte rezultatul muncii 

independente sau de grup celorlalţi copii, educatoarei, după soluţionarea unei sarcini date. 
„Turul galeriei“ se utilizează după soluţionarea de către copiii a unor sarcini primite în grup. 
Rezultatul activităţii fiecărui grup este expus şi, prin rotaţie, fiecare grup vizualizeazã lucrările 

expuse. 
 Evaluarea prin probe practice presupune verificarea unor capacităţi sau abilităţi practice. Probele 

sunt diversificate în funcţie de natura domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele 
didactice, de posibilităţile concrete tehnice (tehnologice) de evaluare. 

În grădiniţă aceste probe sunt asociate activităţilor de modelaj, de construcţie, pictură, gospodărie, 
experimentelor pentru observarea unor fenomene, , dar şi rezolvarea unor sarcini cu conţinut matematic. 
Rezultatele activităţilor practice sunt expuse, constituind subiect al evaluãrii educatoarei şi părinţilor, 
interevaluării copiilor şi al autoevaluării. 

 Evaluarea prin probe mixte presupune utilizarea, în forme optime, a probelor orale şi scrise, 
orale şi practice, practice şi scrise sau a tuturor celor trei tipuri. „Scrisul“ preşcolarilor 
presupune exerciţiile grafice, scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de 

mânã sau de tipar. Putem încadra în aceastã formã de evaluare jocul didactic şi jocul spontan al copiilor. 
 Instrumentele de evaluare folosite frecvent în cazul activităţii preşcolarilor sunt: 
-portofoliul cu produsele activităţii - copiilor deoarece, portofoliul cuprinde „o selecţie dintre 
cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţã 

progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale“ (Ioan 
Cerghit, 2006). 

-portofoliul de evaluare - cuprinde obiectivele care au stat la baza realizărilor curente ale copilului, 
strategiile, instrumente de evaluare, informaţii despre activitatea copilului în afara grupei, diagrame, 
grafice, informaţii asupra percepţiei de către copil asupra propriei prestaţii, comentarii suplimentare, planuri 
de intervenţie personalizate, etc. 
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EVALUARIA INIŢIALĂ 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, SORIC MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION STRAT” GIOSENI – BACĂU 
 
 Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

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

 În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

 Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu 
există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită 
fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 



 

 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). 
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Evaluarea rezultatelor instruirii reprezintă o componentă fundamentală a procesului educațional. 

Activitățile complexe de predare și învățare se reglează fin prin intermediul evaluării. Rezultatele instruirii 
stabilite prin evaluare dau informații asupra procesului de instruire în ansamblul său și a unor elemente 
componente, cum ar fi sistemul de metode, suporturile de instruire, conținuturile, mijloacele, activitățile de 
învățare, precum și despre modul de realizare al finalităților (Mândrut, O. Dan, Steluța, 2014). Rezultatele 
au rol de reglare, iar pe baza lor se poate realiza procesul de intervenție retroactivă asupra componentelor 
anterioare și se poate construi un proces educațional nou. 

Evaluarea initială propune operatiile de măsurare-apreciere-decizie de la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psiho-pedagogic real al colectivului de elevi. Acest tip de evaluare 
îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, testele de cunoștințe elaborate și 
aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al elevilor sunt denumite teste 
predictive. 

Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar asa cum remarca Ion T.Radu, astfel 
evaluarea inițială corespunde unei faze numită, in mod traditional, verificarea cunostințelor dobândite 
anterior. În funcție de rezultatele acestei verificări profesorul va confirma parcursul anticipat in proiectul 
său de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completari. Functiile specifice pe care le indeplineste strategia 
de evaluare initiala, pe fondul functiei predictive sunt concentrate de Ion T.Radu in doua niveluri de 
referinta: functia diagnostica, ce vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si 
poseda capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program si funcția prognostica ce 
presupune rationalitate, fezabilitate, determinare, dar si flexibilitate in alegerea obiectivelor si a resurselor 
corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. 

In felul acesta pot fi identificate:  
- lacunele pe care elevul le are in pregatire, cunoțințele lipsă;  
- resursele pe care le are elevul ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile 

de invatare momentane si de perspectiva; 
- conceptele principale pe care elevul le stapaneste, cu ajutorul carora va putea asimila continuturile 

noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; 
- posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; 
- deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea de invatare. Functia prognostica sugereaza 

profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program care permit anticiparea rezultatelor. 
Evaluarea initială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului pedagogic curricular 

construit in activitatea de predare-invatare. Cadrul didactic, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni 
pentru selectionarea , realizarea si dezvoltarea corecta a:  

-obiectivelor programului urmator (viitoarea lectie,capitol ),  
-continuturilor absolut necesare,  
-metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare,  
- modurilor si formelor optime de organizare a activitatii.  
Deoarece evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic) avem la îndemână un instrument de 
reglaj fin al procesului educational aplicat cu suces și în cadrul geografiei de clasa a IX –a predată la profilul 
tehnologic. Anul scolar 2019-2019 am optat pentru o evaluare initială formată din teste complete de 



 

 

evaluare, teste cu itemi diferiți și care au acoperit o gamă largă de concepte și termeni din materia studiată 
anterior.  

Tinând cont de faptul că evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros 
si eficace, aplicarea ei la inceputul anului este inerentă unui proces educational de success. Functiile ei sunt 
asigurate pana la final numai daca resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea 
activitatii in conditii de eficienta. 

 
Bibliografie: 
1. Mândruț, O., Dan, Steluța (2014), Didactica geografiei. O abordare actuală, Editura Corint 

Educațional, București 
2. Radu, I. T (2007), Evaluarea in procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
IMPORTANŢA SUSŢINERII ÎN ÎNVĂŢAMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STAICU DESPINA 

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANŢA 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială (predictivă) oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, 
dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 
Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (aprecieri). 

În ceea ce priveşte evaluarea iniţială, Ausubel preciza că „ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la finalul ciclului de învăţământ. Asigurați-vă de ceea ce el știe 
și instruiți-l în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca 
evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

• tratarea diferențiată a elevilor; 
• selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
• utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
• îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Acest tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, 

testele de cunoştinţe elaborate şi aplicate special pentru măsurarea şi aprecierea nivelului iniţial de pregătire 
al elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui an şcolar, la începutul unui semestru, aşa cum 
remarca I. T.Radu : “la începutul lecţiei, evaluarea iniţială corespunde unei faze numită, în mod tradiţional, 
a verificării lecţiei anterioare. În funcţie de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări iniţiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul de lecţie sau va aduce corecturi, ajustări, completări. 
Pot fi propuse noi secvenţe sau subsecvenţe de recuperare, stimulare, completare. În această perspectivă, 
chiar de la începutul unei lecţii, evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pronunţat predictivă.” 

 Funcţiile specifice pe care le îndeplineşte strategia de evaluare iniţială, pe fondul funcţiei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referinţă: 

Funcţia diagnostică- vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate 
: 

• lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
• resursele pe care le are ca volum de informaţii, dar mai ales în ceea ce priveşte capacităţile de 

învăţare momentane şi de perspectivă; 
• conceptele principale, pe care elevul le stăpâneşte, cu ajutorul cărora va putea asimila conţinuturile 

noi şi fondul de reprezentări, care să favorizeze înţelegerea acestora; 
• posibilităţile reale ale clasei şi ale fiecărui elev, ţinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
• abilităţile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor în plan teoretic şi aplicarea lor; 
• deficienţele şi dificultăţile reale care apar în activitatea de învăţare; 
Funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfăşurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea iniţială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învăţator. Învăţătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecţionarea, realizarea şi dezvoltarea corectă a: 

• obiectivelor programului următor (viitoarea lecţie, capitol); 
• conţinuturilor absolut necesare; 



 

 

• metodelor eficiente de predare-învăţare-evaluare; 
• modurilor şi formelor optime de organizarea a activităţii. 
Funcţia prognostică presupune: raţionalitate, fezabilitate, determinare, dar şi flexibilitate în alegerea 

obiectivelor şi a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
Menirea evaluării inițiale este de a reuşi să-i determine pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă 

importanța evaluării școlare, astfel încât ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie 
activată motivația cunoașterii și dorința rezolvării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un 
exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că 
rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării 
itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile unei noi învățări. 

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 
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 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 

sunt cunoştinţele pe care elevul le poseda la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în 
consecinţă”. 

Evaluarea iniţială: 
 -identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
 -“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
 - este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). 

 Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului 
evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, invatatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că 
calificativele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod 
expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci 
un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor,încadrarea în timpul de lucru, 
ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru 
progresele ulterioare. Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi 
corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor 
şi atenuării stresului. 

 Evaluarea iniţială sau predictivă, făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la 
începutul programului de lucru, inclusiv condiţiile în care aceştia îşi vor desfăşura activitatea.  

 Performanţele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informaţii referitoare la capacitatea 
lor generală de învăţare. Pentru completarea acestora, însă, şi, mai ales, pentru cunoaşterea faptului dacă 
elevii stăpânesc acele cunoştinţe şi abilităţi necesare înţelegerii conţinutului programului, este utilă 
evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă prin probe scrise. Teoretic, evaluarea predictivă 
ar trebui să prefaţeze realizarea fiecărui obiectiv, practic, însă, ea se produce în secvenţa introductivă din 
lecţie.  

 În concluzie, apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor de 
evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor la mulţumirea 
sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF INV PRIMAR STAICU VERONICA BIANCA 

 
În ultimele decade, conceptul de evaluare a suferit profunde şi semnificative transformări în relație 

cu procesul de învăţare, în scopul adaptării la noile cerinţe educative şi sociale. 
Evaluarea reprezintă nu numai “mijlocul principal de reglare a actului pedagogic, de control a 

calității instruirii” (Transformative Assessment, by W. James Popham Chapter 1. Formative Assessment: 
Why, What, and Whether), dar totodată poate avea efecte pozitive asupra motivației si calității invățării, sub 
aspect cognitiv, dar si afectiv.  

Ca atare, gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasă s-a extins, vorbindu-se 
insistent despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc) cu 
altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc), ce reprezintă de fapt alternative 
în contextul educaţional actual, când se impune deplasarea accentului de la evaluarea produselor învăţării 
la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare.  

Esenţa acţiunii de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în vederea perfecţionării 
procesului în etapele următoare. Rezultatele constatate pot fi apreciate şi aplicate corespunzător, în măsura 
în care sunt puse în legătură componentele procesului didactic şi cu întreaga activitate. Restrângerea ariei 
acţiunii de evaluare a activităţii de învăţământ la rezultatele obţinute de elevi, fără a fi integrate în evaluarea 
învăţământului întreg, nu ne poate oferi datele care fac posibilă ameliorarea acestei activităţi.  

Interesul meu, în calitate de cadru didactic, rezidă în dezvoltarea competențelor specifice realizării 
demersului evaluativ în diverse situații educaționale. Astfel de competențe specifice, pe care studiul de față 
își propune să le dezvolte, sunt: acceptarea/ întărirea argumentată a tendinței de modernizare a evaluării 
educaționale, utilizarea/ integrarea coerentă a criteriilor de evaluare, a metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor de evaluare, în diverse contexte educaţionale, interpretarea rezultatelor obţinute in 
activitatea de evaluare formativă, valorificarea rezultatelor şcolare ale elevilor, în vederea diferențierii şi 
individualizării învăţării. 

Extinderea evaluării de la verificarea şi aprecierea rezultatelor – obiectivul tradiţional – la evaluarea 
procesului, evaluarea nu numai a elevilor, dar şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiilor de 
învăţare, aprecierea nu numai a achiziţiilor cognitive, dar şi a abilităţilor şi atitudinilor, permite atât 
atingerea obiectivelor stabilite, cât şi dezvoltarea competenţelor vizate.  

Deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţele relaţionale, 
comunicare profesor-elev, disponibilităţile de integrare în mediul social) şi valorizarea competenţelor 
dezvoltate de elevi în cadru non-formal şi informal constituie o premisă de dezvoltare la aceştia atât a 
competenţelor generale, cât şi a celor cheie vizate. Elevul poate fi format astfel încât să poată fi implicat în 
evaluarea formativă, atât prin autoevaluare, cât şi ca inter-evaluator al colegilor. Aplicată sistematic pe 
parcursul activităţilor de învăţare, transversal şi longitudinal, evaluarea formativă are dublu scop: 
informează cadrul didactic cu privire la dificultăţile întâmpinate de către unii elevi în învăţare, 
determinându-l să-şi reconsidere strategia de predare, și totodată arată elevilor nivel la care au ajuns, 
permiţând activităţi de remediere.  

In alta ordine de idei, subiectul se dovedește de interes in contextul in care reforma şcolii româneşti 
se dorește a fi multidimensională şi profundă, angajând schimbări solidare în toate compartimentele sale 
majore: structuri instituţionale, curriculum, instruire, formarea iniţială şi continuă a personalului didactic 
şi, nu în ultimul rând, la nivelul concepţiei şi a practicii evaluării. In acest sens, este nevoie de o implicare 
a învăţătorilor în ceea ce priveşte noua metodologie de evaluare a anului şcolar, astfel încât formele şi 
procedeele de evaluare să susţină evaluarea formativă, una dintre condiţiile absolut necesare pentru succesul 
aplicării Curriculum-ului Naţional. 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ LA NIVEL PREŞCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. STAN ANCA IOANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. POIENIȚA, CLUJ-NAPOCA 

 
În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, evaluarea 

iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 
La începutul fiecărui an școlar, pe o perioadă de 2-3 săptămîni la orice nivel de vârstă, se realizează 

evaluarea inițială, prin observarea sistematică a comportamentului copiilor, în diferite momente ale 
programului școlar şi prin dialoguri cu părinții, datele consemnându-se ulterior în fișele de progres, 
punându-se accent pe evoluția copilului în raport cu sine însuși. 

Funcţiile generale ale evaluarii iniţiale (funcţia diagnostică; funcţia prognostică/predictivă) sunt 
complementare. Intervin, în mod obiectiv, la începutul oricărei activităţi de instruire, identificabile în raport 
cu sistemul de referinţă fixat pe termen lung, mediu sau scurt în cadrul procesului de învăţământ.  

Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe certificate ci 
pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare a copiilor, a resurselor lor cognitive şi noncognitive, necesare 
integrării în activitatea care urmează”. 

 Modificările aduse în noul curricululum în anul 2019 vizează, modificări legate şi de evaluarea 
inițială, ce trebuie să țină seama de indicii comportamentali, menționați în fișa de progres, pe cele cinci 
domenii de dezvoltare (dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale, 
dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, dezvoltarea cognitivă și cunoașterea 
lumii și capacități și atitudini de învățare).  

 Ţinând cont de vârsta copiilor din grupă şi de noile cerinţe ale curriculumului, anul acesta evaluarea 
inițială am realizat-o prin metode şi mijloace variate: jocul – sub toate formele lui - joc didactic, joc logico-
matematic, joc de mișcare, joc liber, distractiv, etc , dar și alte mijloace de realizare precum: observarea, 
lectura după imagini, convorbirea, desenul, pictura, jocul muzical, jocul de mișcare, etc. Având copii de 
niv II, am ales de la fiecare domeniu de dezvoltare două sau trei comportamente, pe care le-am urmărit, la 
fiecare preșcolar, în cadrul activităţilor, mai sus menţionate. 

La dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale, comportamentele pe care le-am avut în vedere, 
pe perioada evaluării inițiale au fost: își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, 
specifice vârstei; utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul 
apropiat, utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate, participă la activităţi fizice 
variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale. 

La dezvoltarea socio-emoțională comportamentele vizate au fost: își însușește și respectă reguli; 
înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare; exprimă recunoașterea și 
respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni, inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii 
de vârstă apropiată exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte 
variate;  

Privind capacitățile și atitudinile de învățare am făcut referire la următoarele comportamente: inițiază 
activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat; demonstrează creativitate 
prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative; realizează sarcinile 
de lucru cu consecvență. 

La domeniul dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, am avut în vedere 
următoarele comportamente: demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 
emoțiilor, semnificațiilor etc.(comunicare expresivă); demonstrează capacitate de comunicare clară a unor 
idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă); demonstrează extinderea progresivă 
a vocabularului; completează o poveste cunoscută privind imaginile acesteia; participă la experiențe de 
lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții.  

La domeniul dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii am evaluat următoarele tipuri de 
comportamente: realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 
şi metode specific; efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; demonstrează 
cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială. 



 

 

Astfel, câteva activități desfășurate cu copii în sala de grupă sau outdoor în cadrul evaluării iniţiale 
au fost: „Spune căt mai corect!”, „Sfatul animalelor”, „Poveştile s-au încâlcit!”, De-a familia”, De-a micile 
gospodine ”, Aşează-le la locul potrivit!”, „Comportamentul adecvat”, „Unde este asezat?” Găsește 
umbra!”, „Selectează şi grupează!”, Care sunt urmele tale?- nisip”. „Este timpul...”, „Câţi paţi îmi dai?”, 
etc. 

Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi. Acest tip de evaluare oferă cadrului didactic, o reală reprezentare a 
potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune care ar trebui să fie completate, ori a unor aspecte 
care au nevoie să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite. 
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ROLUL TESTULUI INIȚIAL ÎN REALIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 

PROF. CARMEN STAN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,OVID CALEDONIU,, TECUCI 

 
Evaluarea este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea unor rezultate, fapt 

ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obţinute.  
În sens larg, evaluarea are un rol deosebit în viaţa fiecărei fiinţe umane, deoarece omul trăieşte sub 

semnul măsurii şi al comparaţiei cu alţii şi cu sine însuşi.Valorizarea, este o dovadă că persoanele, lucrurile, 
evenimentele nu ne sunt indiferente ci din contră ele prezintă pentru fiecare dintre noi anumite semnificaţii.. 

Evaluarea reprezintă un element esenţial în cadrul triadei învăţare, predare, evaluare, triadă care 
compune procesul de învăţământ.  

Termenul de “evaluare” desemnează o serie de operaţii prin care se obţin informaţiile utile cu privire 
la nivelul de pregătire al elevilor şi calitatea instruirii. Componenta indispensabilă a procesului didactic, 
evaluarea se realizează sub formă de feed-back neîntrerupt, menit să confirme sau să infirme asimilarea de 
către elevi a cunoştinţelor şi abilităţilor. Orice proces de învăţare finalizat prin achiziţionarea cunoştinţelor 
şi stăpânirea abilităţilor cognitiv-acţionale, presupune pentru dirijarea eficace a derulării sale, un control al 
efectelor, ca temei al oricăror măsuri ameliorative. 

În şcoala tradiţională evaluarea era focalizată pe rezultat, pe verificare şi răspuns, pe când în şcoala 
modernă ea este focalizată pe rezultat şi proces, pe diagnosticare şi ghidare. 

 Această nouă orientate este prezentată de Ioan Bontaş, care arată că “evaluarea este actul didactic 
integrat procesului de învăţământ, care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, 
nivelul, performanţa, eficienţa acestora la un moment dat în mod curent, periodic şi final, oferind soluţii de 
perfecţionare a actului de predare-învăţare.” 

Ion Jinga afirmă că “evaluarea cuprinde în esenţă, descrierea calitativă şi cantitativă a 
comportamentului elevilor şi o judecată de valoare referitoare la dezirabilitatea acestor componente” 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele 
obţinute în urma aplicării unor instrumente de evaluare, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care 
se bazează o anumită decizie pe plan educaţional. Pe baza datelor furnizate de evaluare se stabileşte dacă 
sistemul educaţional îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are şi dacă obiectivele sistemului au fost îndeplinite. 

Evaluarea educaţională este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. 

 Pornind de la cele de mai sus evaluarea educaţională poate avea diferite formulări: 
• elaborarea unei judecăţi de valoare asupra progresului, a realizărilor, a evoluţiei educabililor într-o 

perioadă de timp; 
• întemeierea unei judecăţi de valoare pe bază de obiective, concrete; 
• încurajarea progresului în procesul de învăţare/formare prin estimarea/ măsurarea obiectivelor sale 

şi prin raportarea judecăţilor de valoare la acestea; 
• integrarea în mod constructiv în raportarea înregistrat atât efectele aşteptate, cât şi pe cele 

“secundare”, de parcurs; 
 Pentru sistemul educaţional integrat în sistemul social evaluarea, este punctul final dintr-o succesiune 

de evenimente care cuprinde: stabilrea finalităţilor prin prisma comportamentelor dezirabile ale elevilor, 
proiectarea şi înfăptuirea programului de realizare a scopurilor propuse şi măsurarea rezultatelor obţinute 
în urma aplicării programului. Pe baza rezultatelor obţinute prin acţiunea de evaluare urmează să se adopte 
decizii de ameliorare a activităţii în etapele viitoare. 

 Ca parte a procesului de învățare, evaluarea reprezintă un punct de plecare în elaborarea stategiilor 
didactice și un mod de apreciere, de punere în valoare a efortului depus de către elevi și profesori pe 
parcursul unui an școlar sau al unui ciclu de învățământ. 

In funcție de modul în care se integrează evaluarea în procesul didactic, se conturează cele mai 
cunoscute forme ale evaluarii și anume: evaluarea inițială, evaluarea formativă (continuă) și evaluarea 
sumativă (de bilanț) 



 

 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea 
iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii, gradul de stăpânire şi aprofundare a 
acestora, nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor, care reprezintă premise fundamentale pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reuşita viitoarei activităţi 
didactice. Datele obţinute prin evaluarea iniţială sunt valorificate în elaborarea noului program de 
predare-învățare din perspectiva adecvării acestuia la posibilităţile reale ele elevilor. 

 Îndeplineşte funcţia de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile 
necesare parcurgerii noului program), precum şi o funcţie predictivă, oferind informaţii cu privire la 
condiţiile în care elevii vor putea rezolva sarcinile de învăţare ale noului program. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul unui an şcolar, 
dar şi în condiţiile în care educatorul preia spre instruire şi educare un colectiv de elevi al cărui potenţial 
nu-l cunoaşte. 

Testul iniţial are ca obiective  
-depistarea nivelului de performanţă iniţial al elevului şi al competenţelor de cunoaştere şi de 

execuţie corespunzătoare a curriculum-ului studiat . 
- depistarea posibilităţilor elevilor de a-şi forma noi capacităţi şi competenţe de analiză, sinteză 

şi transfer în cadrul viitorului curriculum  
- identificarea unor noțiuni cunostinte pe care elevii le cunosc într-o manieră mai mică, sau pe 

care nu și le-au însușit anterior. 
 După aplicarea testului inițial se recomandă realizarea matricei de specificații, care este 

documentul cumulativ care pune în valoare noțiunile evaluate în termeni de cunoștințe și aptituni pentru 
fiecare elev și la nivelul clasei. In funcție de rezultatele ,,oglindite,, în matricea de specificație se poate 
elabora strategia didactică următoare, astfel încât procesul de predare-învățare ulterior să aibă rezultate 
corespunzătoare, sau rezultatele urmărite, fără să fie influențat în sens negativ, de un nivel scăzut al 
cunoștințelor elevilor în termeni noțiuni sau achiziții cognitive. 

Datele oferite de evaluarea iniţială conturează trei direcţii principale pe care trebuie să le aibă în 
vedere profesorul în planificarea activităţii pentru etapa următoare a activităţii didactice: 

· conceperea modului de organizare şi desfăşurare a programului de instruire; 
·  aprecierea necesităţii de a iniţia un program de recuperare pentru întreaga clasă, când se 

constată rămâneri în urmă la învăţătură care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a activităţii; 
· adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiţi elevi. 
 Evaluarea inițială se poate face prin evaluare orală, evaluare scrisă, sau probe practice. Evaluarea 

orală, la nivel de clasă este foarte puțin obiectivă de aceea, recomandarea pentru o evaluare inițială 
concludentă și eficientă este prin teste scrise care folosesc itemi. Acest tip de evalaure realizează o 
măsurare corectă a cunoștințelor elevilor și rezultatele pot fi interpretate cu ușurință și obiectivitate în 
matricea de specificație. 

 De aceea, testul inițial este foarte important în adaptarea demersului didactic pe parcursul anului 
școlar pornind de la rezultatele inițiale, astfel încât la sfârșitul anului școlar, sau al ciclului de învățamânt 
să se atingă obiectivele sau scopurile propuse. 

 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. CORNELIA STAN 
 
 Regulile generale şi specifice privind evaluarea, notarea şi promovarea elevilor sunt stabilite atât de 

Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația 
subsecventă, respectiv în Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar (OM nr. 5079/2016, completat cu Ordinul ministrului educației nr.3027/2018). 

Scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. 
Evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină. 
Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor, părinților și cadrelor didactice şi 

stă la baza planurilor individuale de învăţare. 
Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.  
În învăţământul preuniversitar, rezultatul evaluării constă în note de la 1 la 10 (în care 10 este cea 

mai mare notă). 
Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale 

elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile 
individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al 
elevului. 

Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice 
ale elevilor și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 

• chestionări orale 
• teste, lucrări scrise 
• experimente și activități practice 
• referate 
• proiecte 
• interviuri 
• portofolii 
• probe practice 
• alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate cu legislația națională. 
Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Nota/data”. Nota 

atribuită de cadrele didactice în urma fiecărei evaluări trebuie comunicată şi explicată elevilor. Cadrele 
didactice au de asemenea obligaţia de a înregistra notele şi în carnetele elevilor, în rubrica corespunzătoare 
disciplinei şi menţionând data evaluării. 

Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la 
lucrarea scrisă semestrială, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în 
planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 
note este de două. 

În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat 
cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura modulului, de 
regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.  

Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale, precum și perioadele de desfășurare a acestora 
se stabilesc prin Ordin al Ministrului Educației. Notele la lucrările scrise semestriale se analizează cu elevii 
într-o oră specială și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale se păstrează în unitatea de învățământ 
până la sfârșitul anului școlar. 

La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice încheie situația școlară 
a elevilor și o consemnează în catalog și în carnetele elevilor. 

Media finală anuală pentru fiecare disciplină este trecută în registrul matricol al unităţii de învăţământ. 
Datele şcolare oficiale ale elevilor pentru întreaga perioadă de şcolarizare sunt cele trecute în cataloage şi 
în registrul matricol. Aceste documente şcolare au regim de arhivare permanent la nivelul unităţii de 
învăţământ, iar ulterior la Arhivele Statului. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011
https://www.edu.ro/sites/default/files/Regulament%20cadru%202016_0_2.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/3027_2018_2.pdf


 

 

În urma consultării celorlalte cadre didactice, dirigintele atribuie pentru fiecare elev nota la purtare 
pe fiecare semestru. Notele la purtare sub 6 trebuie decise de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
La sfârşitul fiecărui an şcolar dirigintele acordă într-o ceremonie oficială distincţii elevilor care au obţinut 
primele trei medii generale din clasă şi media 10 la purtare. 

Luând în considerare rezultatele evaluării continue, cadrele didactice pot decide asupra necesităţii 
unor activităţi de educaţie remedială pentru elevii cu rezultate foarte slabe. 

Promovarea elevilor 
Regulile generale şi specifice privind evaluarea, notarea şi promovarea elevilor sunt stabilite în cadrul 

Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (OM nr. 
5079/2016, completat cu Ordinul ministrului educației nr.3027/2018) şi prin ordine ale Ministrului 
Educaţiei Naționale privind examenele finale. 

Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare media 
anuală mai mică de 8 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să se 
transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee cu respectarea legislației în vigoare și a 
regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză. 

Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel puțin 6 la disciplina principală 
de specialitate, sunt declarați necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări. 

Sunt declaraţi amânaţi semestrial sau anual elevii pentru care situaţia şcolară nu poate fi încheiată la 
una sau mai multe discipline datorită oricăruia dintre următoarele motive: 

• au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru la 
disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluaţi şi nu li s-a încheiat situaţia şcolară 

• au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ pe perioada participării la 
festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale 

• au beneficiat de bursă de studiu recunoscută de Ministerul EducaţieiNaționale 
• au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. 
Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru săptămâni de 

la începerea semestrului al doilea. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau 
amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de 
corigenţe; elevii amânaţi care nu promovează se pot prezenta la sesiunea de corigenţe. Încheierea situaţiei 
şcolare a elevilor declaraţi amânaţi se realizează conform regulilor stabilite pentru examenele de corigenţă. 

Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5 la cel mult două discipline de studiu, 
precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două 
discipline de studiu.  

În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:  
• elevii care obțin medii sub 5 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de 

numărul modulelor nepromovate. 
• elevii care obțin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului școlar, 

precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două 
module.  

Pentru examenul de corigenţă, elevii trebuie obligatoriu să pregătească întreaga materie prevăzută 
de programa şcolară pentru disciplina şi clasa respectivă. Examenul de corigenţă se susţine în faţa unei 
comisii desemnate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, constituită dintr-un preşedinte şi doi 
membri, din care unul este cadrul didactic care lucrează cu elevul respectiv. În funcţie de decizia 
directorului unităţii de învăţământ, examenul de corigenţă este compus din două dintre următoarele trei 
probe posibile: 

• probă orală - elevii extrag la întâmplare un bilet de examinare dintre cele pregătite de comisie. 
Elevii au voie să schimbe biletul de examinare de două ori, cu o diminuare corespunzătoare a notei acordate. 
În timpul probei orale, elevii prezintă răspunsurile la întrebările de pe biletul de examinare; cadrele 
didactice pot formula întrebări legate de subiect. 

• probă scrisă - are o durată de 90 de minute, iar elevii pot opta pentru un subiect din două la alegere. 
• probă practică. 



 

 

În majoritatea cazurilor, combinaţia utilizată este probă orală – probă scrisă, cu excepţia acelor 
discipline care sunt predominant bazate pe activităţi practice (cum sunt de exemplu cele incluse în aria 
curriculară Tehnologii).  

Fiecare cadru didactic membru al comisiei de examinare acordă independent o notă pentru fiecare 
probă şi calculează media finală rotunjită. Nota finală la examenul de corigenţă este media aritmetică 
rotunjită a notelor finale acordate de cadrele didactice. Nota finală a examenului de corigenţă constituie 
nota finală anuală pentru disciplina respectivă şi este înregistrată în documentele şcolare ale unităţii de 
învăţământ – catalogul clasei şi registrul matricol. Elevii care nu promovează examenul de corigenţă la o 
singură disciplină (media finală mai mică decât 5) pot fi re-examinaţi înainte de începerea anului şcolar – 
în urma solicitării părinţilor şi cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ. 

Conform legislaţiei în vigoare, sunt declaraţi repetenţi elevii care se află la sfarsitul anului şcolar în 
una dintre următoarele situaţii: 

• elevii care au obţinut media finală mai mică decât 5 la mai mult de două discipline 
• elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică decât 6 la purtare 
• elevii corigenţi care nu promovează examenul de corigenţă 
• elevii amânaţi care nu promoveaza in sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, si nici in cea de 

corigenta la cel puţin o disciplină 
• elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere. 
Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași 

unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot 
transfera la altă unitate de învățământ. 

Situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul semestrelor şi anului şcolar este validată de consiliul 
profesoral. Secretarul consiliului profesoral menţionează în procesul verbal situaţia şcolară a elevilor pe 
clase, nominalizând elevii promovaţi, corigenţi, repetenţi şi amânaţi. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, 
repetenţi şi amânaţi se comunică în scris părinţilor, cel mai târziu după 10 zile de la încheierea semestrului 
sau anului şcolar; părinţii trebuie de asemenea să fie informaţi asupra perioadei în care se organizează 
examenul de corigenţă. Cu toate că nu este stabilit în mod explicit de legislaţie, majoritatea unităţilor de 
învăţământ organizează în timpul vacanţei de vară perioade intensive de educaţie remedială în scopul 
sprijinirii pregătirii elevilor care au rămas corigenţi la una sau două discipline. 

La sfârşitul primului semestru şi la sfârşitul anului şcolar, fiecare unitate de învăţământ are obligaţia 
de a raporta situaţia statistică a elevilor – atât la inspectoratul şcolar judeţean, cât şi la filiala locală a 
Institutului Naţional de Statistică. Directorul unităţii de învăţământ trebuie să menţioneze în raportul său 
semestrial şi anual de activitate situaţia şcolară a elevilor. Situaţiile statistice sunt centralizate de Institutul 
Naţional de Statistică şi de Ministerul Educaţiei Naționale şi devin parte din Anuarul Statistic şi din raportul 
anual de evaluare al Ministerului Educaţiei Naționale. 

Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 
scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi 
învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

În învățământul preuniversitar, sunt cunoscute trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), 
evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul 
unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 
Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul 
unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al 
lecţiei şi are o funcţie de reglare. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea 
copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică în unele cazuri la limbile străine. Metodele de 
evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul de pregătire. Există 
trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai numesc şi metode 
tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 



 

 

elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată 
acasă, portofoliu, proiect etc. Un principal avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi 
simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală.  

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, 
fişe de lucru, răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara 
școlii sau sub îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un 
instrument de autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele 
acestei metode sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea 
simțului critic și a motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine.  
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STRATEGII DE REALIZARE A EVALUĂRII 
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Argumente pentru promovarea diferitelor strategii de evaluare a rezultatelor şcolare 
 Necesitatea cunoaşterii modurilor de integrare a acţiunilor evaluative în procesul de învăţământ 

decurge din însăşi funcţia fundamentală a acestora: cunoaşterea rezultatelor şi a activităţii care le-a produs, 
în vederea reglării/ameliorării sale în etapele următoare. Strategiile evaluării reprezintă modele, tipuri, 
forme şi tehnici de evaluare structurate şi ierarhizate potrivit scopurilor şi obiectivelor evaluării. 

 În funcţie de modul de abordare asupra rezultatelor activităţii didactice, se pot distinge mai 
multe strategii de evaluare 

 evaluarea iniţială 
 evaluarea formativă 
 evaluarea sumativă 
 Conceperea activităţii de evaluare într-o viziune dinamică îşi propune valorificarea concomitentă 

(operativă) a informaţiilor privind rezultatele elevilor pe cele trei momente ale „evaluării în trei timpi”: 
- evaluarea iniţială, care premerge un program de instruire; 
- evaluarea sumativă, cumulativă; 
- evaluarea continuă, formativă. 
 Evaluarea iniţială, denumită şi evaluare de plecare (de départ) sau evaluare preliminară 

(Y.Abernot, 1996) are rolul de a cunoaşte ce tipuri de cunoştinţe şi competenţe stăpânesc elevii la 
momentul t0, la începutul unei etape de instruire.  

 Nota definitorie a evaluării iniţiale este dată de organizarea sa la începutul unui program de 
instruire sau chiar în perspectiva acestuia. Întrucât evaluarea iniţială vizează şi viitorul, prin stabilirea 
măsurilor de selecţie sau de orientare, estimarea posibilităţilor elevilor, evaluarea iniţială este denumită 
evaluare didactică predictivă (J.Cardinet, 1988). 

 Dificultatea realizării evaluării iniţiale constă în identificarea acelor achiziţii care constituie 
baza/premisele cognitive, motivaţionale şi atitudinale necesare integrării cu şanse de reuşită în activitatea 
care urmează: fondul minim de reprezentări, stăpânirea noţiunilor-cheie, capacitatea de a utiliza 
informaţiile, abilităţile formate, tipuri de competenţe, grad de motivare pentru studiu, capacitatea de a 
lucra independent s.a. 

 Evaluarea inițială mai este numită și ”răul necesar”. Deoarece se realizează la începutul unui 
program de instruire și nu are rol de control, ci este diagnostică și stimulantă, indică planul care trebuie 
urmat în procesul de instruire. Este necesară pentru:  

-cunoașterea nivelului de realizare a învățării prealabile;  
-determinarea liniei de pornire;  
-stabilirea dacă elevii dispun de pregătirea necesară creării unei premise favorabile noii învățări 

(cunoștințe, abilități, capacitați);  
-crearea punții de legătură între o stare precedentă și una viitoare;  
-remedierea unei stări de fapt (aplicarea unui program de recup 
 Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 

instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, testele 

de cunoștințe elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar, la începutul unui semestru, asa cum 
remarca I. T.Radu: ,,La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, 
a verificării lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecții sau va aduce corecturi, ajustări, 
completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. În acestă 
perspectivă, chiar de la începutul unei lecți, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronuntat predictivă.” 



 

 

 Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială, pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referință: 

 funcția diagnostică, ,,vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program,, În felul acesta pot fi identificate: 

- lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

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

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

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

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

obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 

și metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea inițială este indisociabilă 
construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: STAN EMANUELA ALINA 

GRĂDINIŢA P.P. BECICHERECU MIC,JUD.TIMIS 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE, GRUPA MARE 

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

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

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul 
achiziţiilor preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

 Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală; portofoliul 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  



 

 

- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
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EVALUAREA 

 

STAN FELIX DAN 

 

Evaluarea pedagogică este definită ca fiind o acţiune managerială proprie sistemelor socioumane, 
care solicită raportarea rezultatelor obţinute, într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice 
domeniului în vederea luării unei decizii optime.29Conceptul pedagogic de evaluare defineşte o acţiune 
psihosocială complexă bazată pe operaţii de măsurare/control cantitativ, apreciere/ calitativă, decizie/ 
comunicată în termeni de îndrumare metodologică orientativă cu scop de ameliorare continuă a activităţii 
proiectată la nivel de sistem şi proces.Evaluarea de sistem urmăreşte gradul de realizare a finalităţilor 
macrostructurale în anumite limite de spaţiu şi timp, care permit: măsurarea şi aprecierea unor aspecte 
centrate asupra raporturilor dintre învăţământ şi viaţa socio-economică şi culturală; corelarea calităţii 
învăţământului cu contribuţia sa la dezvoltarea socială (...)fără a ieşi însă din cadrul pedagogic chiar dacă 
sunt folosite date, tehnici, prognoze economice si sociologice30; analizarea managerială ( sistemică - 
optimă-strategică) a activităţii de conducere a şcolii la nivel central (Ministerul Învăţământului), teritorial 
(inspectoratele şcolare) si local (unitatea şcolară de bază), din perspectiva eficienţei sociale a procesului de 
învăţământ.Evaluarea de proces urmăreşte gradul de realizare a obiectivelor microstructurale, acţiune 
complexă determinată de: 

•  finalităţile macrostructurale: ideal pedagogic, scopuri pedagogice ale sistemului educaţional; 
obiective pedagogice generale ale sistemului de învăţământ; 

•  corelaţiile profesor-elev, rezultate şcolare-metodologie folosită; 
•  corespondenţele pedagogice dintre elementele activităţii didactice: obiective –conţinuturi - 

metodologie (de predare- învăţare- evaluare); 
•  operaţiile de măsurare şi apreciere, (auto)reglabile la începutul, în timpul sau la sfârşitul activităţii 

didactice; 
• instrumentele oficiale instituţionalizate pentru consemnarea rezultatelor ca punct final într-o 

succesiune de evenimente31.Didactica postmodernă, curriculară, corelează cele două perspective de analiză 
a evaluării la nivel de sistem şi de proces. Evaluarea procesului de învăţământ devine astfel o activitate de 
colectare, organizare si interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev cu scopul 
de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional. 

 Trebuie puse în evidenţă două aspecte care reprezintă achiziţii importante în evoluţia teoriei 
evaluării. 

• activităţile evaluative nu se mai limitează la verificarea şi aprecierea rezultatelor şcolare, ci se extind 
şi la verificarea şi aprecierea procesului, a modului în care s-a desfăşurat activitatea care a condus la 
rezultatele constatate. 

• teoria şi practica evaluării vizează conceperea unor modalităţi mai eficiente de integrare a actelor 
evaluative în activitatea didactică. 

 De fapt, aceste două aspecte permit evidenţierea esenţei evaluării: cunoaşterea efectelor activităţii 
desfăşurate şi a rezultatelor în vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Există o strânsă 
legătură între procesul concretizat în obiective şi conţinuturi, produsul (evaluat) şi un nou proces cu funcţie 
de reglare –autoreglare a activităţii, astfel încât aceasta să se perfecţioneze continuu 

 
29 Cristea, S., Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera Educaţional, Chişinău, 2002, p. 129 
30 Radu, Ion, T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Ed. Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1981, 
p.79, 81. 
31Ausubel, P. David; Robinson, G. Floyd, Învăţarea în şcoală, Ed. Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1981, p.667. 



 

 

RELAŢIA PREDARE- ÎNVĂŢARE- EVALUARE 
 

STAN NICOLETA, PROF.ÎNV.PRIMAR, 
SCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI, DÂMBOVIȚA 

 
 Paradigma curriculumului impune înţelegerea relaţiei dintre acţiunile componente ale activităţii de 

instruire – predare, învăţare, evaluare la nivelul înţelegerii şi unităţii acestora. Această teză permite 
generalizări teoretice cu valoare de principii menite să puncteze analiza resurselor instruirii eficiente. În 
primul rând este necesar ca procesele evaluative - măsurarea, aprecierea, decizia să fie realizate astfel încât, 
oricare ar fi obiectivele lor imediate (ex:cunoaşterea performanţelor elevilor, ierarhizarea acestora în cadrul 
clasei etc.), să susţină şi să stimuleze activitatea de predare/învăţare. Acţiunile de evaluare nu constituie un 
scop în sine. Rolul lor nu se limitează la constatarea efectelor actului didactic, ci vizează realizarea unei 
diagnoze asupra rezultatelor şi a procesului punând în evidenţă aspecte pozitive, dar şi punctele critice ce 
urmează să fie remediate în secvenţele următoare. “Această relaţie între predare/învăţare şi evaluare este 
menită să faciliteze reglarea activităţii profesorului, oferind informaţii despre calitatea predării, despre 
oportunitatea modului în care este determinat, organizat şi realizat conţinutul instruirii, ca şi despre măsura 
în care acesta concordă cu capacităţile de învăţare ale elevilor cărora este adresat.”32 Predarea, învăţarea, 
evaluarea sunt acţiunile activităţii de instruire, funcţiile, laturile esenţiale ale procesului de învăţământ. 
Didactica modernă şi postmodernă ( curriculară) insistă mai ales pe perfecţionarea relaţiilor complexe între 
ele, având în vedere caracteristicile noi ale acestuia, cerinţele noului curriculum, necesitatea abordării sale 
sistemice. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de 
realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune revenirile şi revizuirile necesare. 
„De aceea, predarea- învăţarea- evaluarea trebuie proiectate în acelaşi timp”33. Relaţia predare-învăţare–
evaluare arată şi trecerea de la concepţia clasică asupra rolului dominant al predării (al cadrului didactic), 
la echilibrul apoi predare–învăţare, la situaţia de astăzi, specifică abordării curriculare. Astfel cele trei 
acţiuni sunt privite în sistem, sunt complementare, surprind întreaga activitate pedagogică cognitivă şi 
formativă, arată relaţia obiective-conţinuturi-metodologie-rezultate-reglare. În felul acesta şi proiectarea 
activităţii devine logică, unitară, perfectibilă. Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a 
acestora au o dublă semnificaţie pentru relaţia evaluării cu procesele de instruire: una de orientare şi alta de 
corecţie. Funcţia de orientare se exprimă în faptul că evaluarea oferă informaţii privind mersul predării şi 
al activităţii de învăţare, care servesc drept ghid în adaptarea modurilor adecvate de lucru. Confirmarea sau 
infirmarea efectelor anticipate îl ajută pe realizatorul actului didactic, încă din faza de proiectare a 
demersului, să ia o decizie corespunzătoare menţinându-l într-un întrerupt proces de raţionalizare a 
activităţii sale.Rolul corector se manifestă în strânsă legătură cu necesitatea ca procesul didactic să 
dobândească un caracter suplu, dinamic încât să poată fi supus continuu unei evaluări şi unei reglări din 
mers, permiţând reconsiderarea strategiilor folosite şi adecvarea lor la situaţiile ce apar pe parcursul 
demersului.Orientarea şi reglarea proceselor de instruire şi învăţare, pe baza datelor oferite de acţiunile 
evaluative trebuie să se realizeze continuu şi permanent. Cu cât această funcţie se exercită mai operativ, cu 
atât se creează condiţii favorabile perfecţionării continue a activităţii. Deci, permanenţa verificărilor în actul 
didactic, caracterul lor sistematic şi continuitatea lor reprezintă condiţia sine qua non pentru ca evaluarea 
în activitatea şcolară să-şi facă evidente funcţiile sale de reglare.Deşi ideea de bază a integrării actului 
evaluativ în demersul didactic o constituie permanenţa acestuia în activitate şi realizarea sa în mod 
sistematic şi continuu, această idee comportă şi unele riscuri, conducând la efecte nedorite. De pildă, 
preocupat de realizarea funcţiilor evaluării în direcţia actului de predare şi ameliorării învăţării, este posibil 

 
32 Nicola,I., Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1996, p. 101 
33 Pavelcu, V., Elogiul prostiei, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 82 



 

 

ca un educator să promoveze un asemenea mod de evaluare a rezultatelor şcolare în care orice activitate a 
elevului este supusă evaluării, conducând deci, la un “control excesiv”. Acest comportament poate produce 
cel puţin două efecte negative, pe de o parte, evaluarea devine un mijloc de dominare apăsătoare a elevilor 
şi de întărire a autorităţii profesorului; pe de altă parte, creşte sensibil timpul utilizat pentru evaluare şi în 
consecinţă se reduce timpul de instruire. Predarea-învăţarea-evaluarea sunt cele trei activităţi fundamentale 
ce se desfăşoară în mod unitar în cadrul procesului de învăţământ, care devine eficient numai în măsura în 
care cele trei activităţi fundamentale de natură instructiv educativă ale sale formează o unitate. Procesul de 
învăţământ este în esenţă, un proces de comunicare. Dialogul permanent care se produce în clasă între 
învăţător/profesor şi elevi face ca predarea, învăţarea şi evaluarea săfuncţioneze în mod unitar ca o continuă 
comunicare pedagogică. Aceasta a condus la necesitatea de a le exprima împreună. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. STAN-ERIMESCU MARITA 
 
Evaluarea constituie în tot acest proces un element central,care are rolul de a regla permanent si a 

forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât si cu privire la resursele umane 
implicate. Importanta acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai usor sã previi 
decât sã vindeci”.Astfel,si în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentã a nivelului de reusitã a elevului pot contribui la interventii si decizii pertinente si prompte din 
partea cadrului didactic 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Obiectivele acestei evaluări privesc cunoașterea capacităților generale de învățare ale elevilor, a 
faptului că aceștia stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținuturilor programului care 
urmează. Ea se realizează în special prin probe scrise, probe care îndeplinesc o funcție predictivă, indicând 
condițiile prin care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. 

Metodele de evaluare au evoluat și ele odată cu evoluția întregului sistem de învățământ, au evoluat 
în obiectivitate și s-au diversificat apărând aria evaluării performanțelor, numită și evaluare autentică. 
Evaluarea performanțelor este o metodă care solicită rezolvarea sau construcția unei probleme, 
demonstrând cunoștințele, deprinderile, priceperile și subliniind activismul evaluatului. Acest tip de 
evaluare are ca specific observarea directă a comportamentului evaluatului, a produsului obținut și 
descoperirea proceselor de gândire, învățare prin interpretarea răspunsurilor, utilizarea criteriilor de 
evaluare cu rol de feed-back. Multitudinea și complexitatea situațiilor didactice, obiectivelor didactice, 
strategiilor didactice impun conceperea și aplicarea unor strategii de evaluare diferite. Așadar metodele și 
instrumentele de evaluare pot fi tradiționale (probe orale, probe scrise, probe practice) și complementare 
(observarea sistematică a elevilor, investigația, listele de control sau de verificare, fișele de apreciere, 
notarea anecdotică, multievaluarea de către nonprofesori, referatele și lucrările de sinteză, proiectul, 



 

 

portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea). Toate acestea sunt desigur 
subordonate observației care se focalizează asupra unui fenomen de predare sau învățare pentru a constata 
tipuri de comportamente, calități ale comportamentelor, frecvența, prezența . 

Evaluarea iniţială: oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi 
remediate) şi a formula cerinele următoare; 

pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. 

Evaluarea inițială este importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin 
prisma nivelului de cunoștințe deținute de aceștia sau abilități pe care le au ci și prin faptul că poți afla, la 
nivel 0, cum scriu, citesc sau gândesc. 

 In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 

 
Bibliografie:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

PROF. VLAICU OCTAVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, LUPENI 

  
De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

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

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 



 

 

- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 
completării unor lacune.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 

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

- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE ṢI TEHNICI- 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG꞉ STǍNCILǍ GEORGETA GABRIELA 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare . 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare꞉ 
-tradiţionale:probe orale - conversaţia de verificare; 
- interviul ( tehnica discuţiei); 
- verificarea realizată pe baza unui suport vizual; 
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; 
- redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
probescrise – fişe de lucru 
-complementare:- observarea sistematică a vocabularului copilului; 
- grila de evaluare / autoevaluare; 
- fişa de evaluareindividuală; 
- portofoliul. 
-interactive:- piramida; 
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
- examinarea povestirii; 
 - turnirul întrebărilor; 
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă.Interoghează.) 
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educareal imbajului 
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
Se pot adresa preşcolarilor următoarele întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
Evaluarea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 

privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Astfel și în cadrul procesului de evaluare 



 

 

prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU ALINA GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”NICHITA STĂNESCU” CEPTURA 
  
Evaluarea este un proces didactic complex și constă în cunoașterea, explorarea și previziunea 

factorilor și condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Evaluarea vizează 
toate componentele sistemului de învățământ elevi, personal didactic, bază tehnico-materială, conducere 
etc.) și întregul curriculum școlar (cunoștințe, priceperi, capacități, programe, metode de predare-învățare, 
performanțe). Evaluarea este punctul final în seria de acțiuni legate de proiectarea, organizarea, 
desfășurarea și controlul întregului proces instructiv-educativ. „Esența evaluării este cunoașterea efectelor 
acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată și 
perfecționată în timp.” 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza că ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. 

Evaluarea inițială sau predictivă se realizează cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la 
începutul programului de lucru, inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Importanța 
ei este cu atât mai mare cu cât este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel, și 
în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită 
al elevilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. 

 Evaluarea inițială constituie chiar una dintre premisele conceperii programului de instruire școlară. 
În mod analogic, testele de cunoștinte elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului 
inițial de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar și la începutul unui semestru, așa cum 
remarca I. T.Radu. ”La inceputul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, 
a verificării lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecție sau va aduce corecturi, ajustări, 
completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. În această 
perspectivă, chiar de la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă.” 

 Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială, pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referință. Prima funcție este funcția diagnostică, care 
vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă capacitățile necesare angajării 
lor cu șanse de reușită într-un nou program. Astfel, pot fi identificate lacunele pe care elevul le are, 
capacitățile de învățare momentane și de perspectivă, conceptele principale pe care elevul le stăpânește, cu 
ajutorul cărora va putea asimila conținuturile noi, dar și fondul de reprezentări, care să favorizeze 
înțelegerea acestora. De asemenea, pot fi identificate posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev, 
abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor, deficiențele și dificultățile 
reale care apar în activitatea de învățare. Cea de-a doua funcție este funcția prognostică, care sugerează 
profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, condiții care permit anticiparea rezultatelor. 
Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului pedagogic curricular construit 
de învățător. Acesta, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru selecționarea, realizarea și 
dezvoltarea corectă a obiectivelor programului următor, a conținuturilor, a metodelor eficiente de predare-
învățare-evaluare, a modurilor și formelor optime de organizare a activității. 

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



 

 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării cerințelor propuse. Astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv dacă elevii 
au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, este bine să se evidențieze reușitele elevilor până 
în acel moment, pentru a crește încrederea în forțele proprii și a canaliza energii noi în direcția realizării 
planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul 
schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNV. STANCIU DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORIE GHICA VOIEVOD” 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
 Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
 Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVALUAREA ANXIETĂȚII LA PREȘCOLARII DE 5-6 ANI 
 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR: 
STANCIU GHEORGHINA, G. P. P. „MANPEL”, TÎRGU MUREȘ 

 
 În fiecare an școlar, la începutul acestuia , am fost preocupată de evaluarea tulburărilor din spectrul 

anxietății, cu ajutorul desenelor, și reducerea acesteia prin diferite metode psihopedagogice și tehnici 
cognitive și comportamentale .  

Și în acest an am procedat la fel. Preșcolarii din grupa mare care urmau să vină la cabinet aveau 
acordul de principiu, privind consilierea individuală, semnat de către părinți.  

 Evaluarea anxietății ( neliniște accentuată ) pe care copilul de 5-6 ani o simte nu numai mental, dar 
și fizic și comportamental, am realizat-o cu ajutorul desenelor și discuții ulterioare. Tulburările de anxietate 
dacă nu sunt tratate la vârstele mici ajung să afecteze adulții, de-a lungul vieții, într - un procent de 
aproximativ 30%, implicând costuri mult mai mari pentru tratament și terapii.  

 Trecerea de la anxietatea considerată normală ( îngrijorarea înaintea unui eveniment deosebit : 
despărțirea de părinți, o serbare în grădiniță, … ) la anxietate patologică se consideră atunci când subiectul- 
copil , se focalizează doar pe aspectele negative ale vieții ignorându-le pe celelalte.  

 Întotdeauna un copil echilibrat înseamnă că trăiește într-un mediu pozitiv, este recompensat și 
incurajat, părinții acordând importanță calității timpului petrecut cu el.  

Astfel, după un timp de depistare la grupa mare, am luat 15 copii care au prezentat diverse simptome 
ale anxietății, pe cele trei paliere: reacții fiziologice, cognitive, și comportamentale și cu ajutorul desenelor, 
urmate de convorbiri , discuții cu părinții și educatoarele, am orientat corespuzător parinții pentru rezolvarea 
problemelor acolo unde s-a impus acest lucru. 

Educatoarele vor contribui pe parcursul anului școlar la folosirea , alături de consilierul școlar, 
diverselor tehnici cognitive și comportamentale, care pot contribui la reducerea anxietății copiilor și 
îmbunătățirea stării de bine acestora. 

Pentru a ne edifica ce înseamnă un copil echilibrat, în primul desen (1),deși bunicii se ocupă de fetița 
a cărei mamă, fiind divorțată și muncind în afara țării, comparativ cu desenul al doilea și al treilea, al altei 
fetițe crescută de către ambii părinți, dar care au abuzat-o fizic , diferențele sunt vizibile. 

Convorbirile individuale cu cele două fetițe au scos la iveală faptul că este importantă calitatea 
timpului și metodele diferite de educație ale celor două familii. 

 
Pentru a realiza faptul că cea de-a doua fetiță este împiedicată, în viața de zi cu zi, să relaționeze cu 

prieteni și să beneficieze de mai multe experiențe pozitive și mai puține frustrări, starea ei de bine fiind 
alterată, am trimis părinții pentru o evaluare de specialitate, confirmându-se suspiciunea avută. 

Tulburările de anxietate se pare că ar fi mai frecvente la fete, așa cum arată studiul realizat de 
Ferguson, Horwood și Lynskey (1993), aproximativ de patru ori mai frecvente la fete decât la băieți. Totuși 
am depistat și băieți cu simptome de anxietate.  

În continuare voi face referiri la desenul unui preșcolar de 5, 8 ani ( desenul a) care nu mai dorea să 
frecventeze grădinița, plângea în fiecare dimineață, mai multe zile, în același timp manifestându-se agresiv. 
Preșcolarul se simțea trist dimineața cînd trebuia să vină la grădiniță , și vesel seara .  



 

 

 
Discuțiile care au urmat desenului (a.) au scos la iveală faptul că educatoarea l-a etichetat ca fiind un 

copil „rău”, nu îl recompensa ci dimpotrivă primea acel punct negru care îl deranja foarte mult. Unii copii 
din grupă îi aduceau de acasă desene cu flori, fructe și îl recompensau ei. 

Desenele b. și c., comparativ cu desenul a. , dovedesc faptul că preșcolarul a făcut progrese.  
Realizând o consiliere informațională, psihopedagogică , cu educatoarele de la grupa respectivă , 

simptomele anxioase și agresivitatea au început să se reducă , în sensul că nu mai plângea dimineața, nu 
mai lovea colegii, în schimb era ajutorul de nădejde al doamnelor educatoare. 

În acest caz educatoarele au folosit cu succes terapii ocupaționale, tehnici de recompensare pozitivă. 
Se pare că apar noi îngrijorări și frici determinate de faptul că părinții ignoră sfaturile date de 

specialiști privind filmele la care au acces copiii de vârste din ce în ce mai mici. 
În sensul acesta desenul următor este relevant. 

 
Acest desen a furnizat o mulțime de informații: preșcolarul era lăsat să se uite pe telefon la „desene”, 

noaptea visa „monștri”, manifesta deseori neatenție la activități, nervozitate, irascibilitate, lovea colegii. 
După evaluare s-a luat legătura cu părinții și educatoarele , s-au stabilit planuri de intervenție comune 

pentru a ajuta copilul să reducă anxietatea și violența. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: STANCIU LILIANA 
GRĂDINIŢA P.N. NR. 11, TECUCI 

 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 
Întreaga noastră existenţă se bazează pe învăţătură dar şi pe evaluare. În faţa naturii, a societăţii dar 

şi a propriei conştiinţe, avem de înfruntat o serie de teste, de evaluări şi mai ales, avem multe de învăţat 
indiferent de statutul şi varsta pe care o avem.  

În ceea ce priveşte evaluarea în învăţământul preşcolar, aceasta pe lângă predare şi învăţare, reprezintă 
o funcţie esenţială a procesului de învăţământ fiind „indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cergit, 2002) 

Pornind de la premiza lui R. Ausbel, „ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele 
pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă!”, ajungem la 
concluzia că evaluarea reprezintă principalul instrument prin care dascălul obţine informaţii esenţiale cu 
privire la rezultatele activităţii de învăţare. Rezultatele obţinute în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea 
predicţiei, stabilirea coordonatelor esenţiale ale activităţilor viitoare, alegerea strategiilor adecvate pentru 
obţinerea performanţelor copiilor, ritmul de parcurgere a conţinuturilor, aşadar premisa pentru eficienţa 
procesului de învăţământ preşcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială.  

În învăţământul preşcolar, evaluarea iniţială se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de 
educare şi instruire având ca finalitate constatarea progresului fiecărui copil în parte şi al grupei în 
ansamblu.  

 „A evalua înseamnă a da un verdict”, acesta provocând copiilor comparaţii, judecări, trăiri, atitudini 
ce devin factori emoţionali cu efecte stimulative sau blocante, în funcţie de caz , după performanţă.  

Potrivit cercetărilor de specialitate, evaluarea implică anumite tipuri de comportamente, atât din 
partea educatoarei cât şi din partea copiilor. În ceea ce priveşte educatoarea, aceasta nu trebuie să 
sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze erorile şi să ajute la corcetarea lor. Nu trebuie luat în considerare 
numai produsul învăţării, ci şi drumul parcurs de preşcolar în însuşirea cunoştinţelor. Preşcolarul, la rândul 
său, prin intermediul evaluării îşi învinge dificultăţile, îşi formează controlul şi autocontrolul în ceea ce 
priveşte perfecţionarea.  

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă trebuie să respecte anumite norme 
pedagogice:  

- să fie echitabilă; 
- să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse 
- să fie motivantă; 
- să utilizeze mijloacele adecvate; 
- să nu fie stresantă pentru preşcolari; 
- să fie comppletă: 
- să fie baza reglării continue a procesului de învăţământ; 
- să se realizeze prin diferite procedee. (Dumitru Popovici – Soluţii noi la probleme controversate) 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF.INV.PRESC.STANCIU MARIA 
G.P.P. OSTROVENI 1 RM.VALCEA 

 
 De sistemul de evaluare aplicat la inceputul fiecarui an scolar, depinde asigurarea succesului deplin 

al activităţii didactice încă din acţiunea de proiectare a acesteia.”Prefigurarea strategiilor de evaluare 
presupune aplicarea unor probe de testare şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor intelectuale şi practice 
ale elevilor, pe baza cărora se va realiza reglarea şi optimizarea instruirii” (Ionescu, M., Radu, I., 
1985,pag. 190).  

 Evaluarea inițială se face pentru a verifica nivelul pregătirii copiiilor care se confruntă cu obiectivele 
pe care se așteaptă să le atingă. Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a copilului, a procesului 
de evaluare, cu scopul de a adapta activitatea profesorului (metode, tehnici, motivație), de a creiona un 
design pedagogic (obiective, activități, sistem de învățământ) si de a personalize tehnicile de evaluare 
pentru fiecare copil ca o consecință a individualității lor. Acțiunea preventivă este legată de predicții despre 
performanța viitoare a copiilor.  

 Consider că este esențial să stabilim, înainte de aplicarea activităților de evaluare inițială, criterii 
calitative adecvate care să ne permită să extragem din rezultate acele concluzii care sǎ facǎ posibil 
cunoașterea nivelului lor de învățare care este cu adevărat foarte important. 

Este foarte importan sǎ dentificǎm cunoștințele anterioare care marchează punctul de plecare al 
procesului de predare-învățare, sǎ detectǎm deficiențele, lacunele sau erorile care pot împiedica realizarea 
obiective stabilite, sǎ ne propunem apoi activități de remediere orientate spre proiectare la nivelarea 
învățării detectȃnd țintele deja stăpânite pentru a evita repetarea acestora, sǎ stabilim obiective rezonabile 
pentru a face judecăți de valoare cu privire la realizările școlare și cu toate acestea să adaptǎm tratamentul 
pedagogic la caracteristicile și particularitățile elevilor. 

 Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale, nu este doar informație 
pentru profesor. Nu trebuie să fie un test, poate fi o activitate programată ȋn care programul de evaluare este 
clar și informațiile obținute sǎ poatǎ fi sistematizate. Aceasta poate fi realizatǎ individual sau grup, în 
funcție de dorința de a avea o viziune globală sau particulară asupra copiilor. 

 Pentru a fi eficientǎ, evaluare are in vedere diferitele etape ale procesului care trebuie să fie 
îndeplinite întotdeauna: 

– identificați obiectivele programului de studiu care urmează să fie evaluate: Pentru orice situație de 
evaluare este esențial faptul că profesorul este clar în ceea ce privește învățarea dorită, adică obiectivele 
care se așteaptă să fie realizate la sfârșitul unității. 

– selecția instrumentului: Următorul pas va fi acela de a decide care instrument va fi utilizat pentru 
colectarea de informații (teste scrise, întrebări orale, instrucțiuni de observare, chestionare, întrebări etc.). 

– obținerea informațiilor implică aplicarea instrumentelor selectate în medii reglementate. 
– ȋnregistrarea și analiza informațiilor: Odată ce instrumentul a fost aplicat copiiilor, va fi făcută o 

analiză a rezultatelor care vor arăta realizările, precum și deficiențele și erorile pe care le prezintă, 
performanța lor pe baza obiectivelor unității. Înregistrarea informațiilor ar trebui să clarifice realizările din 
fiecare dintre obiectivele evaluate pentru a decide cu privire la învățarea care merită să fie consolidată, 
precum și detectarea posibilelor cauze ale erorilor, atât pe grup, cât și pe copil. 

– luarea deciziilor constă în formularea de judecăți, luarea deciziilor, rezumarea și evaluarea. Trebuie, 
de asemenea, să stabilim strategii pentru a depăși eșecurile și erorile și consolidarea lor corespunzătoare. 

 Așadar, putem afirma că evaluarea este un proces care implică descrieri cantitative și calitative ale 
performanțelor copiilor. În primul moment, informațiile sunt adunate; și într-un al doilea moment lucrăm 
pentru analiza și interpretarea datelor pe care le-am obținut pentru a formula judecăți de valoare mai târziu. 
În acest sens, evaluarea învățării este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor servi 
pentru a ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus să învețe copiii noștri. Este foarte important 
să fim clari ȋn ceea ce dorim să evaluǎm și apoi să proiectǎm instrumentele care ne permit cel mai bine să 
știm ceea ce vrem să știm.  



 

 

 Ȋntotdeauna am reuşit să realizez o evaluare obiectivă prin îmbinarea armonioasă a metodelor de 
evaluare tradiţionale cu cele alternative, prin elaborarea şi aplicarea unor teste compuse din itemi bine 
structuraţi, nu numai prin descoperirea nivelului informaţiilor acumulate de copii, ci şi a deprinderilor de 
bază, a capacităţilor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate, aspecte care constituie produsul cel mai 
important al activităţii şcolare. Privită din această perspectivă, evaluarea inițialǎ se converteşte într-un 
instrument prin care copilul învaţă să înveţe. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEȘTI 

CLASA A IV-A A 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare.. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor, utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă. Procesul evaluativ își 
îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze 



 

 

nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție 
de reacțiile celuilalt. 
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EVALUĂRE INIŢIALĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: STANCIU NICOLETA 
GRĂDINIŢA G.P.P. LICURICI OVIDIU 

  
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 

 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

 Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

 Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să 
fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a 
elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 



 

 

într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL 
ROMÂNESC GIMNAZIAL 

 
PROF: STANCU ELENA ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL AL II-LEA”, DIOȘTI 
 
Problematica evaluării procesului de invățământ reprezintă o preocupare atât pentru teoreticieni, cât 

și pentru noi, practicienii. Fiecare caută noi modalități de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel 
de performantă superior și pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor intervenției educative. Evaluarea 
reprezintă un domeniu « cheie » al oricarei schimbari sociale. 

Evaluarea acoperă toate procesele și produsele ce evidențiaza performanțele elevilor în învățare, 
apreciază măsura în care rezultatele învățării sunt în concordanță cu obiectivele propuse și furnizează date 
care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educaționale. Evaluarea este o acțiune complexă care 
vizează o serie de operații mentale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective. 

Prin intermediul evaluării profesorul află ce au învățat elevii săi, monitorizează succesele și eșecurile 
fiecărui elev și îi ajută să le conștientizeze și să-și amelioreze performanțele și eforutile, dar își evaluează, 
în același timp, și propria-și activitate, emite judecăți de valoare despre el însuși, ca profesor, despre 
calitatea predării, a relațiilor cu partenerii (elevii), despre reușita sau nereușita unor strategii utilizate. 
Aceasta îl ajută să-și reorganizeze predarea în funcție de învățare și rezultatele acesteia. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

Dintre metodele tradiționale fac parte: probele orale, probele scrise și probele practice, probe 
desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat și corectat de profesor. 

Probele orale sunt des utilizate; pot fi realizate în diferite momente ale desfășurării lecției și permit 
aprecierea participării elevilor la actul de predare-învățare. Elevii sunt puși, astfel,în situația de a reproduce 
definiții, proprietăți, reguli de a efectua exerciții cu diferite grade de dificultate, de a rezolva și compune 
probleme verbalizând, exprimând într-un limbaj matematic corect și coerent judecățile făcute. Este bine ca 
profesorul să poată păstra o evidență a rezultatelor examinării orale zilnice ale elevilor, rezultate care pot fi 
transformate o dată sau de două ori pe semestru în calificative ce arată nivelul de pregătire atins de fiecare 
elev. Avantajele utilizării probelor orale sunt: 

 -este stimulată participarea elevilor la lecție, dorința de a răspunde solicitărilor profesorului pe 
parcursul activității; 

 -înlătură teama elevului că va obține o notă mică; 
 -se evidențiază dinamica evoluției fiecărui elev,reliefând progresele realizate; 
 -se diminuează acțiunea factorului personal al examinatorului, precum și apariția tipurilor de efecte 

negative cunoscute. 
Lucrările scrise reprezintă metoda fundamentală de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor. 

Dintre acestea fac parte: 
a) testele sumative,de la sfârșitul unei unităţi mai mari de învățare.Aceste teste sunt anunţate din timp 

și se întind pe durata unei ore ,având subliniate inițial obiectivele propuse; 
b) probele de evaluare curentă–sunt axate ,de regulă, pe exerciții din lecția curentă și durează 10-15 

minute 
c) lucrări efectuate ca activitate independentă în clasă. 
 Lucrările scrise fac posibilă verificarea tuturor elevilor referitor la însușirea unui anumit conținut.Un 

alt avantaj al acestui tip de evaluare constă în faptul că elevii timizi sau cei care elaboreză mai greu un 
raspuns spontan ,au posibilitatea de a-și expune cunostințele asimilate. Acest tip de evaluare are, însă și 
dezavantajul că nu permite ca unele erori ale elevilor să fie lămurite și corectate pe loc de către profesor. 

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice . În prezent accentul se pune pe trecerea progresivă de la „ a ști”, la „ a ști să faci”. Se evaluează 
atât procesul ( acțiunea realizată), cât și produsul (rezultatul). Această metodă oferă posibilitatea elevilor 



 

 

de a-și verifica competențele generale ( comunicare, analiză, înțelegere, sinteză, evaluare), cât și pe cele 
specifice, aplicative ( capacitatea de a utiliza informații, instrumente de lucru, capacitatea de a înregistra și 
interpreta rezultatele). 

Metodele alternative de evaluare caută să ofere elevilor, alături de metodele tradiționale, suficiente 
și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu (cunoștințele), dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, 
deprinderi, abilități).Principalele metode complementare de evaluare, al căror potențial formativ sprijină 
individualizarea actului educațional sunt: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, 
investigația, proiectul, portofoliul autoevaluarea. 

Observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activității de matematică este o 
tehnică de evaluare ce furnizează multe informații utile, diverse și complete, ce ar fi greu de obținut prin 
intermediul probelor tradiționale de evaluare. Observația constă în investigarea sistematică, pe baza unui 
plan stabilit în prealabil și cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acțiunilor și interacțiunilor, a 
evenimentelor, a relațiilor și a proceselor într-un câmp social dat. Gradul de obiectivitate a acestui tip de 
observație va crește doar daca atenția se focalizează pe modul de elaborare și utilizare a instrumentelor.  

Investigația reprezintă o activitate practică realizată de elevi pe parcursul unei ore de 
curs sau succesiuni de ore, prin care se realizează o evaluare individuală sau de grup. 
Această formă de evaluare oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele 
însușite, în situații noi și variate, de a se implica activ în procesul de învățare. 

 Etapele unei investigații sunt: primirea sarcinii de lucru, prezentarea instrucțiunilor de lucru și 
aplicarea unor cunoștințe sau capacități în mod creativ de către elev, în situații de învățare similare cu cele 
anterioare sau în situații noi. 

 Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigația. Acesta  
începe în clasa prin, definirea și înțelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar începerea rezolvării 

acesteia, și se continuă acasă pe parcursul mai multor zile/săptămâni, timp în care elevul se consultă în 
permanență cu profesorul, și se încheie tot în clasa, prin prezentarea în fața colegilor a unui raport asupra 
rezultatelor obținute, și a procesului realizat. 

În demersul de realizare a unui proiect următorii pași sunt foarte importanți de urmărit: stabilirea 
domeniului de interes, stabilirea premiselor initiale-cadrul conceptual, metodologic, datele generale ale 
investigației, identificarea și selectarea materialelor, precizarea elementelor de conținut. 

Portofoliul de evaluare este o colecție a muncii unui elev, cuprinzând ,mostre ce ilustrează eforturile, 
progresele și realizările elevului în timp. Atât elevul, cât și profesorul sunt implicați în strângerea mostrelor 
și selectarea acestora. Folosirea portofoliilor pentru reflectare și evaluare constituie o bogată sursă de 
informare privind creșterea și dezvoltarea copilului.  

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI IMPORTANȚA ACESTEIA 
 

EDUCATOARE: STANCU MARIA GEORGIANA 
 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 
Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 

eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor  
aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea educațională este 

un proces încorporat în curriculum care permite o judecată asupra performanței elevilor pe baza 
informațiilor obținute, prelucrate, analizate și comparate cu criteriile stabilite anterior. 
Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Nu este sfârșitul procesului, ci mijloacele 
de îmbunătățire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua decizii care 
să sprijine în mod eficient elevii. 

 Evaluarea inițială sau diagnosticul – se efectuează pentru a prezice o performanță sau pentru a 
determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional. Încercarea de a determina care sunt 
caracteristicile elevului înainte de elaborarea programului, cu scopul de a-l localiza la nivel, de a-l clasifica 
și de a adapta individual nivelul de pornire al procesului educațional. 

Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la 
care începe procesul de învățare. 

În primele zile ale clasei, profesorii trebuie să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o societate 
școlară caracterizată prin comunicare, ordine și învățare. Informațiile utilizate pentru a face evaluarea 
diagnosticului elevilor provin din diverse surse: comunicarea informală (zvonuri), comentariile altor colegi, 
evidența școlilor, discuțiile și observațiile din sala de clasă, comentariile elevilor. 

 Evaluarea diagnosticului este o parte firească a interacțiunilor sociale. În clasă, această evaluare face 
ca profesorii să creeze așteptări și să le comunice frecvent grupului. Este dificil de evaluat performanța 
tipică sau normală a elevilor. Cu toate acestea, fiabilitatea este un aspect important al evaluării inițiale, iar 
profesorul nu ar trebui să își clasifice elevii din câteva observații. 

Scopul evaluării inițiale 
 Scopul evaluării inițiale este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referirea la fiecare dintre elevii 

săi. Evaluarea este un proces continuu în care sunt identificate trei momente: 
a) obținerea sau colectarea de informații, 
) evaluarea acestor informații prin judecarea și 
c) luarea sau adoptarea deciziilor. 
Diagnostic sau evaluare inițială 
 Evaluarea inițială este cea care se face înainte de începerea procesului de predare – învățare, pentru 

a verifica nivelul pregătirii elevilor pentru se confruntă cu obiectivele pe care se așteaptă să le atingă. 
Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta activitatea 
profesorului (metode, tehnici, motivație), design pedagogic (obiective, activități, sistem de învățământ), 
nivelul cererii și chiar proiectul educațional pentru fiecare elev ca o consecință a individualității lor. 

Procesul de predare în învățare necesită evaluarea diagnosticului făcând previziuni care să permită o 
la acțiuni preventive și pentru a facilita evaluări ale valorii de referință personalizate. Acțiunea preventivă 
este legată de predicții despre performanța viitoare a elevilor. 

Cred că este esențial să stabilim, înainte de aplicarea activităților de evaluare inițială, criterii calitative 
adecvate care să ne permită să extragem din răspunsurile elevilor noștri acele chei ale nivelului lor de 
învățare cu adevărat importante. 

Scopurile sau scopurile diagnosticării sau evaluării inițiale 
– Setați nivelul real al elevului pentru a începe o etapă a procesului de predare-învățare în funcție de 

istoria lor academică. 
– Identificați cunoștințele anterioare care marchează punctul de plecare. 
– Detectați deficiențele, lacunele sau erorile care pot împiedica realizarea obiective stabilite. 
– Activități de remediere orientate spre proiectare la nivelarea învățării. 
– Detectarea țintelor deja stăpânite, pentru a evita repetarea acestora. 



 

 

– Elemente de grant care permit ridicarea ajustări obiective sau modificări în program. 
Obiectivele evaluării 
 Stabiliți obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare cu privire la realizările școlare și cu 

toate acestea să adapteze tratamentul pedagogic la caracteristicile și particularitățile elevilor. Evaluarea 
educațională sub acest aspect este înțeles ca o instanță în interior și confundat cu procesul curricular, care 
permite obținerea de informații despre elevi și a lua decizii continui. 

Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
Caracteristicile evaluării diagnosticului 
Nu este doar informație pentru profesor. Întrucât fiecare evaluare trebuie returnată elevilor cu 

observații, astfel încât aceștia să poată realiza evaluarea inițială înainte de noile cunoștințe și astfel să 
participe activ la proces. 

Nu trebuie menționat, deoarece funcția de diagnosticare a evaluării este pierdută. Nota va tinde să 
penalizeze elevii, atunci când ceea ce este cu adevărat căutat este de a oferi o imagine a ceea ce se ocupă la 
începutul unei unități de învățare. 

Este posibil să se califice o stare de progres numai atunci când procesul de predare-învățare a fost 
deja realizat. 
Nu trebuie să fie un test, poate fi o activitate programată. Cel mai important este faptul că programul de 
evaluare este clar și pentru că, fără ea, informațiile obținute nu pot fi sistematizate. 

Poate fi individual sau grup, în funcție de dorința de a avea o viziune globală sau particulară asupra 
elevilor. 

Etapele procesului de evaluare a diagnosticului 
 Diferitele etape ale procesului de evaluare care sunt detaliate aici trebuie să fie îndeplinite 

întotdeauna și secvențial: 
– Identificați obiectivele programului de studiu care urmează să fie evaluate: Pentru orice situație de 

evaluare este esențială faptul că profesorul este clar în ceea ce privește învățarea dorită, adică obiectivele și 
obiectivele care se așteaptă să fie realizate la sfârșitul unității. 

– Selecția instrumentului: Următorul pas va fi acela de a decide care instrument va fi utilizat pentru 
colectarea de informații (teste scrise, întrebări orale, instrucțiuni de observare, chestionare, întrebări etc.). 

– Obținerea informațiilor: implică aplicarea instrumentelor selectate în medii reglementate. 
– Înregistrarea și analiza informațiilor: Odată ce instrumentul a fost aplicat elevilor, va fi făcută o 

analiză a rezultatelor care vor arăta realizările, precum și deficiențele și erorile pe care le prezintă, 
performanța elevilor pe baza obiectivelor unității. 

Înregistrarea informațiilor ar trebui să clarifice realizările din fiecare dintre obiectivele evaluate 
pentru a decide cu privire la învățarea care merită să fie consolidată, precum și detectarea posibilelor cauze 
ale erorilor, atât pe grup, cât și pe elev. 

– Luarea deciziilor: Aceasta constă în formularea de judecăți, luarea deciziilor, rezumarea și 
evaluarea. Trebuie, de asemenea, să stabiliți strategii pentru a depăși eșecurile și erorile și consolidarea lor 
corespunzătoare. 

 Prin urmare, putem rezuma că evaluarea este un proces care implică descrieri cantitative și calitative 
ale performanțelor elevilor. În primul moment, informațiile sunt adunate; și într-un al doilea moment lucrăm 
pentru analiza și interpretarea datelor pe care le-am obținut pentru a formula judecăți de valoare mai 
târziu.În acest sens, evaluarea învățării este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor 
servi pentru a ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus să învețe elevii noștri. Este important 
să fiți clar despre ceea ce doriți să evaluați și apoi să proiectați instrumentele care ne permit cel mai bine să 
știm ce vrem să știm. Dacă instrumentul de evaluare constă într-un test scris, acesta poate avea același grad 
de dificultate pentru toți elevii din același grup. Profesorul poate dezvolta, de asemenea, două sau mai multe 
teste cu diferite grade de dificultate pentru a gestiona diferiți elevi din același grup. Amintiți-vă că nu este 
același lucru să evaluați atitudinile, cunoștințele sau procedurile; precum și procesele pe care elevii trebuie 
să le pună în joc pentru a rezolva fiecare slogan pe care îi prezentăm (în cazul în care elaborăm un test 
scris). 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF INV PRIMAR STANESCU DANIELA 
 
 Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, 
se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 



 

 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – MIJLOC DE OPTIMIZARE A PROCESULUI 
EDUCATIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
ED. STANIMIR MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU 
COMUNA PRUNDU, JUDEȚUL GIURGIU 

 
Aprecierea activității elevului și a activității desfășurate de profesori se realizeză prin evaluare. 
Evaluarea este parte integrantă a procesului de instruire desfășurându-se continuu pe parcursul acestui 

proces. 
Profesorul obține informațiile necesare privind progresul școlar al elevilor, putând astfel regla 

acțiunile de predare și orientată activitatea de învățare. 
Feedback-ul furnizat de evaluare este util, în egală măsura și elevului, prin evidențierea stadiului la 

care acesta a ajuns în atingerea obiectivelor educaționale. 
Evaluarea are rolul de a apropia pozițiile principalilor actori ai educației: profesorul și elevul. 
Ambii sunt în mod normal interesați în a găsi căile, metodele și mijloacele de a atinge obiectivele 

instruirii la nivelul dorit. 
Noile direcții de dezvoltare a evaluării în pedagogia post-modernistă, reclamă transferul de la 

evaluarea centrată pe control, la evaluarea centrată pe învățare sau, astfel spus, de la evaluarea centrată pe 
inițiativa profesorului de a controla, la cea care pune accentul pe inițiativa elevului de a reflecta la propriul 
proces de cunoaștere, învățând din greșeli. 

Evaluarea trebuie privită ca un proces care promovează învățarea și nu ca un control extern, asupra 
,,a ceea ce face” și ,,cum face elevul”. 

Din această perspectivă în actul evaluativ, care este mai mult decât un proces de certificare sau de 
aprobare deosebit de important este modul cum se implică elevul în optimizarea propriei învățări. Evaluarea 
capătă astfel valențele unui proces reflexiv prin care cel care învață devine conștient de propriile acte și de 
el însuși, de propriile capacități, iar profesorul se convertește într-un ghid care îl orientează spre atingerea 
obiectivelor informativ-formative. 

Elevul, în timp ce învață efectueaza, repetate procese de valorizare și de apreciere critic care-i servesc 
ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare și dezvoltare. 

Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acțiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 
procese de instruire și educație, și acțiuni întreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma 
desfășurării activității propriu-zise. 

Rolul acțiunilor evaluative îl constituie ameliorarea și perfecționarea activității desfășurate cu elevii. 
Evaluarea are în vedere cauzele rezultatelor obținute și soluțiile care se întrezăresc pentru 

înbunătățirea activităților instructiv-educative. 
 
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 

METODE. TEHNICI. STRATEGII EVALUAREA INIȚIALĂ 
 – PREMISĂ A UNUI DEMERS DIDACTIC BINE REALIZAT 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

STATE FLORENTINA – CLAUDIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35 PLOIEŞTI 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

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

Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o 
componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a unor decizii 
de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. După D. Ausbel, ea este punctul final într-
o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea şi 
executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor. În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece, 
pe baza evaluării va fi reluat într-un mod mai convenabil adecvat nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale 
de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feet-back 
operativ între etapa parcursă şi cea următoare. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsuare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de 
delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale.  

În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont 
de câteva mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe redimensionarea şi 
regândirea strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: 

• extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situaţiei de învăţare; 

• luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc.; 

• centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative; 
• transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

şi evaluare controlată; 
• raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţi. 
Evaluarea este actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, care urmărește măsurarea 

cunoștințelor dobândite de preşcolari, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții 
de perfecționare a actului didactic.  

Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoștințe, 
competențe și abilități, în scopul atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare şi este 
necesară pentru a stabili dacă preşcolarii dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei 
noi învățări. Urmărește să stabilească nivelul de la care se pleacă în procesul de formare pe o anumită etapă, 
an de învățământ, ciclu de învățământ, ciclu curricular etc. De asemenea, rezultatele evaluării inițiale sunt 
puncte de plecare și devin nivel de comparare a evaluărilor în activitățile ulterioare.  

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoaşterea fiecărui copil. În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de culegere a datelor pentru 
evaluare vor fi: observaţia, conversaţia, consemnarea în protocoale individuale sau fişe psiho-pedagogice, 
studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta. Dintre acestea, un loc 
aparte îl ocupă observaţia şi conversaţia.  



 

 

Metoda observaţiei facilitează educatoarei obţinerea unei părţi însemnate de date despre preşcolar 
prin observarea comportamentului în condiţii obişnuite (uneori şi provocate, în condiţii anume create pentru 
a se edifica asupra unor aspecte ambigue). Nu se va limita la observaţia spontană, ci va realiza şi observaţia 
sistematică a copiilor în timpul regimului zilnic, organizată, de durată a conduitei în situaţii variate. Aceasta 
presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, fixând comportamentele de urmărit, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic, 
dispunând de metode de înregistrare, ordonare, prelucrare narativă sau codificată.  

Elementul de comportament supus observării va fi circumscris şi descris prin indicatori semnificativi. 
Sunt de evitat definiţiile vagi şi se va nota frecvenţa, periodicitatea sau durata comportamnetului observat, 
folosind grille, coduri pentru o înregistrare rapidă. Pot fi folosite şi mijloace tehnice de înregistrare a 
manifestărilor: reportofon, aparat de fotografiat, înregistrare video etc. Rezultatele sunt evaluate cu ajutorul 
unor scale ce diferenţiază calităţi ale comportamentului observat. Se ţine seama şi de factorii de distorsiune, 
perturbatori, ce ţin de subiectul analizat (oboseala, dezinteresul), de observator (subiectivism, tendinţa de a 
evita extremele) şi de caracteristicile evaluate. 

 Conversaţia curentă cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la 
conversaţia dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi 
prelucrate şi sistematizate.  

Alte metode de culegere a datelor în vederea evaluării sunt: ancheta şi chestionarea adulţilor, testele 
etalonate, probele docimologice, fişele de muncă independentă.  

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje, 
etc. Acestea împreună cu cele menţionate mai sus, fac posibilă evaluarea, eficientizând procesul educativ. 

Rolul educatoarei este acela de a alege metodele și tehnicile de evaluare potrivite, de a le adapta 
nivelului individual și de vârstă al copilului. Opțiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare 
cunoscute, reprezintă rezultatul mai multor factori: scopul, obiectivele evaluării, particularitățile 
preşcolarilor. Pedagogul Gilbert De Landsheere afirmă: ,,O evaluare corectă a învățământului nu va putea 
fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic și universal. Trebuiesă ne orientăm ferm spre o 
abordare multidimensională...”.  

 Pentru ca evaluarea să fie urmată de rezultatele prevăzute, este necesar să se țină seama și de 
următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, selecția riguroasă a conținuturilor, utilizarea acelor metode și 
procedee didactice care să antreneze capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, 
îmbinarea optimă și alternarea formelor de activitate la grupă. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin 
funcția majoră numai atunci când, atât profesorul cât și preşcolarii reușesc să colaboreze nu pentru că 
trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile 
celuilalt. 

În concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o înregistrează evaluarea iniţială în contextul teoriei 
şi metodologiei curriculum -ului. Astfel, dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile în educaţie, 
extind rolul evaluărilor iniţiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea iniţială este indisociabilă 
construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace. Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite şi folosite pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă. 
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STATE MIHAELA 

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
Formularea itemilor; 
Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
Stabilirea unei scări de apreciere; 
Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare: 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială, pe fondul funcției predictive, 

sunt concentrate de I.T.Radu in două niveluri de referință : 
Funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 

capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate: 
- lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

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

noi și fondul de reprezentări, care să favorizeze înțelegerea acestora ; 
- posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev, ținând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- deficiențele și dificultățile reale care apar in activitatea de invățare. 



 

 

Funcția prognostică sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol ); 
- continuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare.  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN ÎNVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ȘTEFAN ELENA-VALENTINA, PROF. ÎNV. PREPRIMAR, 

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI, JUDEȚUL GIURGIU 
MARINESCU ELENA, PROF. ÎNV. PREPRIMAR, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU, JUDEȚUL GIURGIU 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ.  

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere).  

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări.  

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: - tratarea diferențiată a 
elevilor; - selecția riguroasă a conținutului învățarii; - utilizarea acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; - îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare.  

METODE DE EVALUARE: 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite. În această categorie intra probele orale, probele scrise și probele practice. 
Probele orale -avantaje 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Probele scrise -avantaje 
-economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practice. 
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematică a activității și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea;  

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor.  
Evaluarea analitica permite educatoarei sa stie precis la ce nivel se găsește fiecare dintre elevii săi .  
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ȘTEFAN GABRIELA-BEATRICE, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, DOICEȘTI, DÂMBOVIȚA 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea inițială oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta 
a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T., Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘTEFAN NELA VERONICA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI CORVIN” HUNEDOARA 

 
,,Ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. 

Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l in consecinţă”  (R. Ausubel) 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, 

din perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să 
măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm . 

 (Etienne Brunswic). 
În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii de evaluare: 
- evaluarea iniţială –are rol de control, este diagnostică, stimulantă şi indică planul de urmat în 

procesul de învăţare. Este „răul necesar” (Yvan Abornot,)  
- evaluarea sumativă - este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 

globală, de bilanţ, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor şcolare sau anului 
şcolar . Ea realizează un sondaj atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi materia a cărui însuşire este supusă 
verificării. 

- evaluarea formativă –„marchează faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal,”erorile” fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme şi nu ca slăbiciuni ale elevului 
sau manifestări patologice .”(G .de Landsheere -1979)  

Evaluarea formativă este mai degrabă o atitudine decât o metodă . Ea nu este o verificare a 
cunoştinţelor, ci este o „interogare”a procesului de învăţare, o reflecţie asupra activităţii de învăţare. 

Un rol la fel de important, în realizarea unei evaluări corecte şi utile, ca cel al strategiilor îl deţin 
metodele şi tehnicile de evaluare. 

Metodele şi tehnicile de evaluare pot fi împărţite în: 
Metode tradiţionale - folosite frecvent în practica şcolară curentă sunt: 
-probe orale – „La oral se apreciază întreaga personalitate . Modul de prezentare, ţinută, privirea 

directă sau nu, prezenţa de spirit, prestigiul, concentrarea atenţiei, demn sau servil, prestigiul, şarmul sunt 
importante”(H. Pieron,1963); 

-probe scrise – care se realizează recurgându-se la mai multe tipuri de lucrări precum: probe scrise 
de control curent, lucrări de control la sfârşitul unui capitol, lucrări scrise semestriale etc. 

-probe practice- realizează verificarea modului în care elevii efectuează diferite lucrări specifice unor 
obiecte de învăţământ. 

Metode alternative –pot fi folosite alături de cele tradiţionale. Oferă cadrului didactic informaţii 
suplimentare despre activitatea şi nivelul pregătirii elevului. Completează datele furnizate de metodele 
tradiţionale. Sunt de mai multe tipuri :  

-observarea sistematică a comportamentului elevului; 
-investigaţia; 
-proiectul; 
-portofoliul; 
-autoevaluarea etc. 
Un rol important în evaluarea elevilor îl ocupă testele inițiale, care se organizează la începutul unui 

an şcolar, semestru sau capitol, pentru a determina gradul de cunoştinţe ale elevilor de la acea dată şi a 
cunoaşte de ce achiziţii se poate folosi profesorul şi ce minusuri prezintă elevii. 

Evaluarea iniţială are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a 
avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce 
trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale 
se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite 
o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. Pentru ca evaluarea inițială să 
fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele:  



 

 

- tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode 
și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,  

- care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  
Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 

școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LILIANA STEFANESCU 
ŞCOALA GIMNAZIALA „NANU MUSCEL” 

 
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 
 Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 

diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. 

 Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  

 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.  

 Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

 Evaluarea în educaţie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv şi 
prin mijloace ştiinţifice. Evaluarea controlează şi condiţionează dinamica clasei, încât putem spune că nu 
există învăţare eficientă fără evaluare. Ea acţionează în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup şi individual 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 – ELEVUL MISTERIOS 

 
IULIA STEJEREAN, 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „AVRAM IANCU”, ZALĂU 
 
În cadrul procesului de învățământ, o importantă componentă o constituie evaluarea. Ea reprezintă 

punctul final al unei succesiuni de evenimente pedagogige. Actul educațional implică în mod direct sau 
indirect, sistematic sau nesistematic evaluarea, căci, datorită ei, cadrul didactic obține informații importante 
legate de actul de predare-învățare, rezultate ce îmbracă forma cunoștințelor, a abilităților, a deprinderilor, 
a atitudinilor, a capacităților dobândite de către elevi. Autoreglarea procesului didactic devine posibilă cu 
ajutorul evaluării, fie prin măsuri imediate, fie prin acțiuni desfășurate pe o durată mai lungă de timp. 

Practica pedagogică a implementat trei tipuri de stategii evaluative: inițială, formativă și sumativă. 
Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, predictivă 
(datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire 
al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică care să 
corespundă realităţilor. 

Pe lângă tradiționalul test inițial eu consider că evaluarea inițială în cadrul disciplinei „Comunicare 
în limba română” la ciclul primar trebuie să se desfășoare folosind și alte metode. Comunicarea în limba 
română nu se desfășoară doar în scris, nu sunt importante doar noțiunile teoretice sau dacă elevii rezolvă 
cât mai bine întrebările sau exercițiile în scris. Evaluarea inițială la această disciplină trebuie să cuprindă și 
aspectele legate de discurs (capacitatea de o formula idei, de a povesti sau repovesti, de a explica, de o 
susține idei, de a prezenta etc). De aceea, propun o metodă de evaluare inițială, asemănătoare observării 
sistematice, care se poate desfășura pe parcursul a două săptămâni și care, are menirea de a capacita toți 
elevii clasei. În urma aplicării acestei metode, dascălul reușește să-și formeze o imagine de ansamblu asupra 
cunoștințelor, capacităților, deprinderilor și abilităților fiecărui elev . Pentru fiecare elev se poate întocmi o 
fișă de observație, care să conțină itemii vizați (capacitatea de a înțelege un text, capacitatea de a formula 
propoziții în anumite contexte, capacitatea de a povesti un text citit, capacitatea de a povesti experiențe 
personale etc) 

Această metodă poate îmbrăca o modalitate nouă de a fi pusă în practică. Eu am denumit-o „Elevul 
misterios”. Numele tuturor elevilor se scriu pe bilețele, care apoi, împăturate se pun într-un recipient. 
Înaintea fiecărei ore de Comunicare în limba română un elev va extrage un bilețel. Numele de pe bilet este 
știut doar de către cadrul didactic. Acel elev va fi urmărit cu precădere pe tot parcursul desfășurării orei. 
Frumusețea acestei metode este că, elevii nu știu ce nume a fost extras și astfel, toți sunt capacitați pe durata 
întregii ore. La finalul orei, este arătat biletul cu numele extras, iar elevii sunt cei care fac evaluarea 
colegului lor și propun un eventual calificativ. De asemenea, această metodă este o bună oportunitate de a 
forma și dezvolta capacitatea de autoevaluare a celui vizat, acesta identificând ce a făcut bine și ce nu, ce a 
știut și ce nu a știut. Autoevaluarea ajută elevii să-și dezvolte capacitatea de autocunoaștere, să-și valorizeze 
atât cunoștințele, cât și atitudinile și comportamentele. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va 
da încredere în sine și îi va motiva în îmbunătățirea performanțelor școlare. Elevul va ajunge să-și evalueze 
propriile capacități învățând mai întâi să-și aprecieze rezultatele în cadrul activității de învățare. De aceea, 
abilitatea de autoevaluare este foarte importantă pentru formarea la elevi a unor imagini realiste asupra 
posibilităților și limitelor lor. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR STELEA ELENA-BIANCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU”, DRĂGĂȘANI 

 
Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu sens asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa. 

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

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu 
există cu adevărat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită 
fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. 

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un 
tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate. 

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare: 

 Evaluarea iniţială sau predictivă  
 Evaluarea continuă sau formativă  
 Evaluarea cumulativă sau sumativă  
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,d eterminată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
În funcție de principiul temporalității, ea se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu 

de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
Este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 



 

 

interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. Are funcție diagnostică și prognostică. Se 
poate realiza cu ajutorul hărții conceptuale, a investigației, a chestionarului și a testelor. 

Avantaje ale evaluării inițiale: 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă 
a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi 

remediate) şi a formula cerinele următoare; 
o pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare. 
Dezavantaje: 
o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une 
ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul 
cognitiv al elevului. 
Din punct de vedere al notării, evaluarea inițială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale 

ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. 

Astfel, procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, 
atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 
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MODEL EVALUARE SUMATIVĂ – MEM 
 

STEMATE ELENA, 
ȘCOALA PRIMARĂ ANGELS,PĂULEȘTI 

 
Unitatea de învăţare: Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 10 
PARTEA I: 
1. Calculaţi:  

 
2. Scrie 3 operaţii de adunare şi 3 de scădere care au reultatul 6.  
3. Află: 
suma numerelor 3 şi 6:  
diferenţa numerelor 9 şi 5: 
numărul cu 3 mai mare decât 7:  
 
4. La suma numerelor 2 şi 6 adaugă cel mai mic număr de o cifră. 
5. Află-l pe “ a” şi verifică: 
a + 3 = 6 a - 4 = 6 9 - a = 8 
 
6. Completează tabelul: 
 
 
 
 
 
7. Completează cu semnul “ +” sau “-“: 

 
8. Completează spaţiile libere: 
…………………… au rol în respiraţie. 
………………….. ajută la eliminarea substanţelor nefolositoare din organism. 
…………………. asigură întreaga funcţionare a organismului. 
PARTEA a II-a 
9. Ioana are 5 creioane, iar Irina are 4 creioane. Câte creioane au în total cele două fete? 
DATELE PROBLEMEI: 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

a 7 8 5 6 9 4 
b 2 1 2 3 1 3 
a + b       
a – b       



 

 

REZOLVARE: 
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 R: 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
PARTEA I 
Descriptori de performanţă: 

ITEM CALIFICATIVE 
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1  - Răspuns corect si complet: 
calculează corect 18-20 
operaţii 

- Răspuns parţial: 
calculează corect 15-
17 operaţii 

- Răspuns parţial 
corect: calculează 
corect 12-14 
operaţii 

- Răspuns 
incorect: 
calculează corect 
mai puţin de 12 
operaţii 

2. - Răspuns corect si complet: 
identifică corect 6 operaţii 

- Răspuns parţial 
corect identifică 
corect 4-5 operaţii 

- Răspuns parţial 
corect: identifică 
corect 3 operaţii 

- Răspuns 
incorect: 
identifică correct 
mai puţin de 3 
operaţii 

3 - Răspuns corect si complet: 
identifică şi rezolvă corect 
operaţiile în 3 cazuri  

- Răspuns parţial 
corect identifică şi 
rezolvă corect 
operaţiile în 2 cazuri 

- Răspuns parţial 
corect: identifică şi 
rezolvă corect 
operaţiile într-un 
caz 

- Răspuns 
incorect: nu 
rezolvă corect 

4 - Răspuns corect si complet: 
identifică cel mai mic 
număr de o cifră, află suma 
şi rezolvă corect operaţia cu 
trei termeni. 

- Răspuns parţial 
corect: rezolvă corect 
2 din cele 3 sarcini 

- Răspuns parţial 
corect: rezolvă 
doar suma 

- Răspuns 
incorect: nu 
rezolvă corect 

5. - Răspuns corect si complet: 
află corect pe “ a” în trei 
cazuri 

- Răspuns corect si 
complet: află corect 
pe “ a” în două cazuri 

- Răspuns parţial 
corect: află corect 
pe “ a” într-un caz 

- Răspuns 
incorect:nu 
identifică corect  

6. - Răspuns corect si complet: 
completează corect în 11-
12 cazuri 

- Răspuns corect si 
complet: completează 
corect în 9-10 cazuri 

- Răspuns parţial 
corect: 
completează corect 
în 6-8 cazuri 

- Răspuns 
incorect: 
completează 
corect în mai 
puţin de 6 cazuri 

7. - Răspuns corect si complet: 
identifică 6 semne 

- Răspuns corect si 
complet: identifică 4-
5 semne 

- Răspuns parţial 
corect: identifică 
2-3 semne  

- Răspuns 
incorect: 
identifică doar un 
semn 

8. - Răspuns corect si complet: 
completează corect 3 
propoziţii 

- Răspuns corect si 
complet: completează 
corect 2 propoziţii 

- Răspuns parţial 
corect: 
completează 
correct o 
propoziţie 

- Răspuns 
incorect:nu 
completează 
corect 

9. - Răspuns corect si complet: 
scrie corect datele şi rezolvă 
problema 

- Răspuns parţial 
corect: scrie parţial 
corect datele , dar 
rezolvă problema  

- Răspuns parţial 
corect: scrie 
incorect datele , 
rezolvă parţial 
problema 

- Răspuns 
incorect: nu 
rezolvă sarcinile 

 



 

 

TEST DE EVALUARE  
ADUNĂRI ŞI SCĂDERI CU NUMERELE DE LA 0 LA 10 
 
CLASA I 
MATRICE DE SPECIFICAŢIE          
MATRICEA DE SPECIFICAŢII: 
 

 Conţinuturi /  
Obiective 

Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare 

ITEM 
1, 2 

Să rezolve operaţii de 
adunare şi scădere în 
concentrul 0-10  

x x x    

ITEM 
3, 4 

Să transforme 
terminologia 
matematică în operaţii 

x x X    

ITEM 
3 

Să afle termenul 
necunoscut 

x x x x   

ITEM 
6 

Să completeze tabele 
matematice 

x x x    

ITEM 
7 

Să descopere operaţii 
potrivite 

x  x x   

ITEM 
8 

Să identifice rolul 
organelor interne ale 
animalelor 

x x x    

ITEM 
9 

Să rezolve probleme 
care se rezolvă printr-o 
singură operaţie 

  x x xx  

FIŞĂ DE DEZVOLTARE 
1. Cu cât este mai mare 5 decât 3? 
2. Cu cât este mai mic 6 decât 9? 
3. Pe o sârmă sunt 5 vrăbiuţe. Ştiind că 3 au zburat, câte erau la început ? 
4. Află termenul necunoscut: 

 
 



 

 

ROLUL EVALUÃRII ÎN ÎNVÃŢÃMÂNTUL ROMÂNESC 
 

P.I.P. ŞTEŢIU ANDREEA ELEONORA 
LICEUL TEORETIC “EUGEN PORA”, CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea în şcoala româneascã tinde sã se alinieze evaluãrii europene, care se bazeazã mai ales pe 

dezvoltarea competenţelor şi nu atât pe testarea cunoştintelor. Astfel, strategiile care vizeazã evaluarea 
conţinuturilor sunt legte de pragmatic, de activitãţi care valorizeazã cunoştinţele dobândite.  

Scopul principal al evaluãrii este sã urmareascã progresul copilului şi sã stabileascã exact la ce nivel 
de dezvoltare se aflã fiecare copil în parte, astfel încât programa sã vinã în întâmpinarea nevoilor copiilor, 
priviţi individual şi sã asigure succesul experienţelor tuturor.  

Potrivit lucrãrilor de specialitate, funcţiile evaluãrii sunt: 
- Funcţia de control, de constatare şi apreciere a rezultatelor în raport cu obiectivele stabilite sau cu 

alte rezultate anterior constatate; cu aceastã ocazie, descoperim şi cauzele care au influenţat rezultetele; 
- Funcţia de reglare, de ameliorare şi de optimizare a rezultatelor, care determinã corecţiile, 

schimbãrile necesare; 
- Funcţia de predicţie, de anticipare a rezultatelor 
- Funcţia de clasificare şi selecţie, prin care se ierarhizeazã elevii, se selecteazã cei cu rezultate 

superioare, se depisteazã cei care au nevoie de ajutor suplimentar; 
- Funcţia de stimulare şi motivare a elevilor; 
- Funcţia de informare (a familiei, a colectivitãţii) în legaturã cu rezultatele elevilor. 
Noul concept apreciat de specialist ca cel mai eficient se dovedeşte a fi conceptul de evaluare 

formativã, care este orientat spre procesul de evaluare al elevilor şi spre observarea evoluţiei competenţelor 
acestora. Având în vedere aceastã orientare a procesului de evaluare, se aduc modificãri celor trei forme de 
evaluare: iniţialã, formativã şi sumativã. 

Evaluarea iniţialã urmãreşte sã stabileascã nivelul de la care se pleacã în procesul de formare pe o 
anumita etapã, an de învãţãmânt, ciclu de învãţãmânt, ciclu curricular. Rezultatele evaluãrii iniţiale sunt 
nişte puncte de plecare în proces şi devin şi nivel de comparare a evaluãrilor în activitãţile ulterioare. Dacã 
profesorul şi elevul ştiu de unde pleacã şi unde trebuie sã ajungã, sunt bine motivaţi pentru efortul pe care 
trebuie sã-l depunã, scopul evaluării inițiale este atins. Atunci cand reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate, putem spune cã scopul evaluãrii iniţiale a fost atins. Fiind anunţaţi de la început că 
notele/calificativele la evaluarea iniţiale nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra 
în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-
zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de 
lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa 
pentru progresele ulterioare. A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a sti, a cunoaste, 
este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului.  
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JOCUL CA METODA DE EVALUARE 
LA COPIII CU C.E.S. 

 
PROF. ȘTIOAPA ALINA MAGDALENA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA CARANSEBEȘ 
 
 Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. In mod obisnuit o 

asemenea activitate este izvorata din nevoia de actiune, de miscare a copilului-o modalitate de a-si consuma 
energia-sau de a se distra, un mod placut de a utilize timpul liber si nu numai. 

 Jocul reprezinta un ansamblu de actiuni si operatiuni care urmaresc obiective de pregatire 
intelectuala, tehnica ,morala, fizica a copilului. Incorporat in activitatea didactica, elementul de joc imprima 
acesteia un caracter mai viu si mai atragator, aduce varietate si o stare de buna dispozitie functionala, de 
veselie si bucurie, de destindere, ceea ce previne aparitia monotoniei si a plictiselii, a oboselii. 

 Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care invatatorul consolideaza, precizeaza si chiar 
verifica cunostintele elevilor, le imbunatateste sfera de cunostinte, pune in valoare si le antreneaza 
capacitatile creatoare ale acestora. 

 Atunci cand jocul este utilizat in procesul de invatamant, el dobandeste functii psihopedagogice 
semnificative, asigurand participarea activa a elevului la lectii, sporind interesul de cunoastere fata de 
continutul lectiei. Stim ca jocul didactic reprezinta o metoda de invatamant in care predomina actiunea 
didactica stimulata. Aceasta actiune valorifica la nivelul instructiei finalitatile adaptive de tip recreativ 
proprii activitatii umane, in general, in anumite momente ale evolutiei sale ontogenice, in mod special. 

 Modalitatile de realizare angajeaza urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 
didactice: 

 - dupa obiective prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, tactile),jocuri de observare, de 
dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoasterii interactive; 

 - dupa forma de exprimare: jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptuale, jocuri 
ghicitori, jocuri de cuvinte incrucisate; 

 - dupa continutul instruirii: jocuri matematice, muzicale, sportive, literare/lingvistice; 
 - dupa resursele folosite: jocuri materiale, orale, pe baza de intrebari, pe baza de fise individuale, pe 

calculator; 
 - dupa regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin traditie, cu reguli inventate, spontane si 

protocolare; 
 - dupa competentele psihologice stimulate: jocuri de miscare, de observatie, de imaginatie, de atentie, 

de memorie, de gandire, de limbaj si de creatie. 
 Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu intreaga clasa aduce variatie in procesul de 

instruire a copiilor cu C.E.S. facandu-l mai atractiv. 
 Fiecare joc didactic cuprinde urmatoarele laturi constitutive: continuturi, sarcina didactica, regulile 

jocului, actiune de joc. 
 Prima latura-continuturi- este constituita din cunostintele anterioare ale copiilor insusite in cadrul 

lectiilor anterioare cu intreaga clasa. 
 Cea de-a doua componenta a jocului -sarcina didactica -poate sa apara sub forma unei probleme de 

gandire ,de recunoas-tere, denumire, ghicire, comparatie. 
 A treia latura- regulile jocului- decurge din insasi denumirea ei. Regulile sunt menite sa arate copiilor 

cum sa se joace, cum sa rezolve problema respectiva. 
 Ultima latura-actiunea de joc- cuprinde momente de asteptare, surprize, ghicire, intrecere si fac ca 

rezolvarea sarcinii didactice sa fie placuta si atractiva pentru elevi. 
 Relevand legatura dintre joc si munca copilui, Jean Piaget a pus in evidenta aportul jocului la 

dezvoltarea intelectuala a scolarului. De aceea, el sustine ca “toate metodele active de educare a copiilor 
mici sa furnizeze acestora un material corespunzator pentru ca jucandu-se, ei sa reuseasca sa asimileze 
realitatile intelectuale care, fara aceasta, raman exterioare inteligentei copilului”. 

 Prin joc, copiii cu C.E.S. pot ajunge la descoperiri de adevaruri, isi pot antrena capacitatea lor de a 
actiona creativ, pentru ca strategiile jocului sunt in fond strategii euristice, in care se manifesta istetimea, 
spontaneitatea, inventivitatea, rabdarea, indrazneala. 



 

 

 Jocurile copiilor devin metoda de instruire in cazul in care ele capata o organizare si se succed in 
ordinea implicate de logica cunoasterii si a invataturii. 

 In acest caz, intentia principala a jocului nu este divertismentul, rezultat din incercarea puterilor, ci 
invatatura care pregateste copilul pentru munca si viata. Pentru a atinge aceste scopuri, jocurile trebuie sa 
fie instructive, sa le evalueze cunostintele. 

 Evaluarea prin joc conditioneaza in asa maniera dinamica clasei, incat putem spune ca nu exista 
invatare eficienta fara evaluare. Ea nu poate si nu trebuie sa fie redusa la simplul act al notarii. Principala 
functie a evaluarii este aceea de a determina masura in care diferitele obiective pedagogice au fost atinse. 
In acelasi timp incearca sa explice randamentul nesatisfacator. 

 Experienta pedagogica a permis conturarea a trei forme de evaluare, din modul de integrare a lor in 
procesul didactic: 

 -evaluarea initiala (care se realizeaza la inceputul unui program de instruire si este menita sa 
stabileasca nivelul de pregatire a elevilor in acest moment) 

 -evaluare continua (formativa), constituie un proces ce se intrepatrunde multiform si functional cu 
actiunile de instruire si cu activitatea de invatare. 

 -evaluare cumulativa (sumativa), este realizata prin verificari partiale pe parcursul programului si o 
estimare globala de bilant, a rezultatelor pe perioade lungi, in general corespuzatoare semestrelor scolare, 
anului scolar sau ciclului de invatamant. 

 Jocul ca modalitate de evaluare are un rol in ceea ce-i priveste pe copiii cu C.E.S. Prin joc evaluarea 
este mai eficienta si totodata antrenanta. 

 De exemplu la abecedar (clasa I si II), cand copilul cu C.E.S. invata alfabetul, jocurile de evaluare 
pot ajuta atat la fixare, dar si la etalarea cunostintelor dobandite pana la un moment dat. Exemple de jocuri 
de evaluare: ”Trenul literelor”,”Trenul silabelor”,”Jocul literelor”, „Ghicitorile alfabetului” „La magazinul 
de litere etc. 

 „La magazinul de litere”, copiii sunt puşi în situaţia de a „cumpăra” litere şi a forma cuvinte. Fiecare 
elev poate efectua cumpărături pentru două cuvinte, în funcţie de jetoanele primite. Vânzătorul, ,,elevul 
expert în litere”, reţine pe cele care nu se potrivesc. Încurajează o altă căutare. Elevul cumpărător se 
corectează şi alege alte litere, cele potrivite. Este felicitat şi invitat să mai vină ,,la cumpărături ”. Compune 
apoi pe banca lui cuvântul dat orientându-se după jetonul pe care îl are. Este încurajat cu aplauze. 

 La matematica jocul are un rol bine definit. Jucându-ne cu cifrele copilul cu C.E.S. reactioneaza si 
participa vioi la cerintele spuse. Exemple de jocuri de evaluare:”Uneste cifrele si spune ce obtii!”(dovedeste 
insusuirea corecta a numeratiei, cat si cunoasterea cifrelor). Alte jocuri de evaluare:”Calculam si 
coloram!”,Cel mai bun matematician”,”Traistuta fermecata”, ” Jocul numerelor” „Ghici, ghici!”, „Stop!”, 
etc. Jocul „Stop!” are ca scop recunoaşterea cifrele în concentrul 0–5. Desfăşurarea jocului: învăţătorul are 
mai multe jetoane cu cifre. Ele sunt date din mână în mână. Când învăţătorul spune „stop”, elevul care 
deţine jetonul trebuie să recunoască cifra arătând clasei cartonaşul. Copiii aprobă sau nu răspunsul. 

 La Consiliere şi orientare, prin joc se urmăreşte integrarea copiilor în colectiv. Exemplificăm cu jocul 
„Plicul cu fapte bune”. Ca obiective se urmăreşte: valorizarea faptelor prosociale, creşterea încrederii în 
sine, evidenţierea calităţilor personale. Desfăşurarea jocului: elevii sunt îndemnaţi să se gândească la o 
faptă bună pe care au făcut-o în ultima vreme. Li se cere: să o prezinte oral, să realizeze un desen, în care 
vor schiţa fapta bună pe care au povestit-o. După efectuarea sarcinilor de lucru, fiecare elev va primi câte 
un plic personalizat. Li se va indica să reprezinte grafic orice faptă bună, ce va fi săvârşită într-un interval 
de timp în afara orelor de clasă. Va fi precizată data evaluării activităţii. La clasele a III-a–a IV-a li se cer 
elevilor ca desenele să fie însoţite de scurte compuneri. 

 Jocul in procesul de evaluare este o activitate prin care sunt colectate, asamblate si interpretate 
informatii despre starea, functionarea sau evolutia viitoare a copilului cu C.E.S. Acordarea calificativelor 
la sfarsitul unui joc, fie el in echipe sau individual, reprezinta clasarea elevului cu C.E.S.pe o anumita 
“scara”.Calificativele acordate fac din elevul cu C.E.S.un analizator, realizand singur treapta pe care o 
ocupa in “scara”clasei. Jocul ca modaliate de evaluare nu urmareste in principal evidentierea deficientei si 
a blocajelor copilului. O asemenea abordare exclude definitiv teza caracterului irecuperabil al copilului cu 
C.E.S. Elementele de joc încorporate în procesul de evaluare pot motiva şi stimula puternic acest proces in 
toate formele lui. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STOEAN CRISTINA, 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „NOROCEL”, DRAGALINA 
 
Evaluarea furnizeaza educatorilor, copiilor si parintilor informatiile necesare desfasurarii optime a 

activitatilor din gradinita, este parte integranta a procesului de invatamant alaturi de predare si invatare. 
Principalul scop al evaluarii copilului este de a acorda sprijin si ajutor acestuia. 

Evaluarea este de fapt o activitate prin care se realizeaza colectarea informatiilor, organizarea si 
interpretarea datelor obtinute prin aplicarea unor instrumente de masurare, in vederea emiterii unor judecati 
de valoare, informatiile obtinute faciliteaza luarea deciziilor ulterioare. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire, identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Educatoarea observa comportamentul copiilor in timpul tuturor categoriilor de activitati, identifica 
problemele aparute, starile de interes cognitiv sau cele in care se constata lipsa de interes, de bucurie sau 
tristete, fixeaza performantele fiecarui copil si reactia acestuia la lauda sau recompensa. Aceste date vor fi 
facute cunoscute parintilor si vor fi baza adoptarii deciziilor ulterioare.  

Metode si tehnici de evaluare folosite: 
1. Probele orale – reprezinta o forma specifica de conversatie catehetica pentru identificarea cantitatii 

si calitatii informatiilor. 
Avantajele probelor orale sunt urmatoarele: clarificarea si corectarea imediata a erorilor, verificarea 

operativa a continuturilor, grad ridicat de operativitate.  
2. Probele scrise – sunt metode de evaluare utilizate la toate nivelurile de scolaritate si la marea 

majoritate a disciplinelor de invatamant. In gradinita, se utulizeaza, de obicei, probele curente, de scurta 
durata, sub forma unor fișe de evaluare cu cerințe simple și concise. 

Utilizarea probelor scrise oferă următoarele avantaje: grad mai ridicat de fidelitate, economie de timp, 
diminuarea stărilor tensionale, posibilitatea de a elabora răspunsul in ritm propriu de catre copii. 

3. Probele practice – evalueaza capacitatea copiilor de a aplica anumite cunostinte teoretice, 
priceperile si deprinderile practice ale acestora. 

Avantajul principal in aplicarea probelor practice este prezentat de oferirea posibilitatii copilului de 
a demonstra gradul de stapanire a priceperilor si a deprinderilor de ordin practic. 

Evaluarea oferă profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente. 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama de următoarele: 

d) tratarea diferențiată a copiilor; 
e) selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
f) utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
g) îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate în sala de grupa (frontală, individuală și pe 

grupe). 

Evaluarea în general și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii 
realiste, atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Astfel și în cadrul procesului de 
evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a copiilor, pot contribui 



 

 

la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă, constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN VIZIUNEA NOULUI 
CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE 

 
PROF.ÎNV.PREȘC. STOEAN RODICA SIMONA 

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ 
MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

 
Copiii sunt ”minuni” ce vin din familii cu medii diferite de viață. Astfel, cei care provin familii unite, 

bazate pe afectivitate, înțelegere sunt mult mai încrezători în ei și în cei din jur. Cei care vin în colectivitate 
din familii în care predomină violența (verbală/fizică), pedeapsa aceștia manifestă prudență, suspiciune și 
neîncredere. Educatoarea trebuie să cunoască toate acestea, inclusiv nevoile, dorințele, ritmul de învățare, 
particularitățile individuale și de vârstă ale fiecărui preșcolar. Copilul când intră în grădiniță are abilități: 
sociale, cognitive, motorii, lingvistice și emoționale, diferite față de ale altui copil. 

 În Curriculum pentru educație timpurie -2019- este prezentat documentul de politici educaționale 
Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie (RFIDT, aprobate de O.M. nr. 3851 / 2010), ce 
reprezintă un set de enunțuri care reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui copiii să știe și să fie capabili 
să facă. Conform documentului menționat, finalitățile educației timpurii vizează cele cinci domenii ale 
dezvoltării copilului. Astfel: 

• dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; 
• dezvoltarea socio-emoțională; 
• dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; 
• dezvoltarea lmbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; 
• capacități și atititudini de învățare. 
Noul curriculum pentru educație timpurie aduce o nouă viziune asupra educației copiilor, deci, asupra 

predării, învățării și evaluării (nivelului la care se situează aceștia). În Programa pentru educație timpurie 
se precizează că, aceasta valorifică paradigma curriculară centrată pe competențe și fundamentează 
demersurile educaționale pe copil și pe activitatea de învățare a acestuia ca proces, respectiv pe 
dobândirea unor comportamente care să asigure premisele dezvoltării competențelor cheie mai târziu. 

Știm că evaluarea, ca parte componentă a procesului didactic (predare-învățare-evaluare), reprezintă 
un act complex ce urmărește măsurare volumului de cunoștințe, a priceperilor și deprinderilor dobândite de 
către copii în cadrul acestuia. Deci, evaluarea este concepută ca mijloc de măsurare, dar în același timp este 
utilă în luarea unor decizi de reglare, ameliorare și perfecționare a ativității preșcolarului. Aceasta urmărește 
și aspectele muncii educatoarei, concretizată în modalitățile de realizare a schimbării în atitudinile și 
comportamentele asimilate de copilul preșcolar prin procesul de învățământ. Evaluarea trebuie să-i 
motiveze pe copii, să-i stimuleze, să o primească ca pe o sarcină firească, ca o joacă. 

Evaluarea inițială este cea care apreciază nivelul general al dezvoltării preșcolarului la intrarea în 
grădiniță, la începutul anului școlar. Ea este numită și predictivă deoarece are rolul de prognozare, de 
verificare a nivelului de cunoștințe, abilități (pag. 60, Intoducere în managementul educației, Roxana 
Tudorică, Ed. Meronia, București, 2005). Evaluarea inițială evidențiază salturile calitative făcute de copil 
sau piedicile care le întâmpină acesta și indică cadrului didactic ce abordări va avea în proiectarea 
demersului didactic. 

Noul curriculum pentru educație timpurie și-a revizuit conținutul și printre alte modificări, a eliminat 
obiectivele cadru și de referință înlocuidu-le cu dimensiuni ale dezvoltării și posibile comportamente 
manifeste preluate din RFÎDTC (Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie), document 
oficial, aprobat de MEN în 2010; a revizuit Fișa de apreciere a progresului copilului.  

Aceste schimbări aduc noi abordări în evaluare: nu se mai pleacă, ca în vechiul Curriculum de la 
obiectivele-cadru și de referință, structurate pe cele cinci domenii experiențiale (pierzând din vedere, în 
favoarea achizițiilor de tip școlar, urmărirea dezvoltării copilului), ci se pleacă de la necesitatea de a 
cunoaște nivelul de dezvoltare al fiecărui copil și de a urmări dezvoltarea optimă a fiecăruia, pe toate cele 
cinci domenii de dezvoltare, având în vedere seria de comportamente menționate în Curriculum pentru 
educație timpurie. 



 

 

În urma evaluărilor inițiale - conform Suportului pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și 
instrumente cu care operează curiculumul pentru edicație timpurie-2019 - trebuie să selectăm de la fiecare 
domeniu de dezvoltare, comportamentele așteptate de la copiii grupei și dimensiunile de dezvoltare vizate 
pentru perioada imediat următoare (inițial pentru semestrul I și, ulterior, pentru semestrul al II-lea) și să le 
eșalonăm în timp. În continuare, acestea vor fi revizuite după o perioadă, în vederea realăzării schimbărilor, 
în funcție de răspunsul copiilor și de progresele înregistrate de aceștia ca grup. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 
AUTOR: PROFESOR STOIAN DANIELA EUGENIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3  
”GHEORGHE LAZĂR„ BRAȘOV 

 
Evaluarea, este un proces profund și complex parte integrantă din procesul educativ care se 

desfășoară în dublu sens, profesor-elev, elev-profesor. Din perspective profesorului, evaluarea se 
referă la verificarea cunoștințelor, estimarea nivelului de competență poziționarea elevului pe o 
ierarhie. Din perspective elevului, evaluarea reprezintă un proces învechit, stresant fără relevanță. 

Testul de evaluarea inițială, se aplică la începutul procesului de instruire. Cu ajutorul acestui 
tip de evaluare profesorul, stabilește ”golurile„ din cunoștințele elevului precum și măsurile ce 
trebuiesc luate în vederea remedierii lacunelor. Procesul de remediere este îndelung anevoios poate 
să dureze chiar și un semestru, instrumentul de lucru în acest caz este „planul remedial”. Evaluarea 
inițială la disciplina geografie este utilă dacă se realizează cu obiectivitate, este însoțită de barem, 
planul remedial, matrice, median, medie general, oferind astfel profesorului o ierarhizare inițială a 
elevilor/claselor în vederea schimbării metodelor de predare-învățare-evaluare pe parcursul 
semestrului/anului școlar. Instrumentul de evaluare utilizat la geografie pentru evaluarea inițială 
este testul grilă prin metoda de evaluare frontală. 

Sunt totuși de părere că metodele alternative, moderne de evaluare, oferă o perspectivă actuală, 
deschisă, centrată pe elev și învățare activă, creând o notă dinamică întregului proces de predare-
învățare-evaluare, o stare de confort și învățare prin joc. Astfel pentru disciplina geografie, recomand 
evaluarea inițială prin utilizarea softurilor educaționale: https://quizizz.com/signup, 
https://kahoot.com/signup, https://online.seterra.com/ro. 

Avantajele evaluării cu metodele moderne: jocul https://kahoot.com/signup, reprezintă nu numai o 
metodă de evaluare ci și de învățare prin joc a geografiei, o disciplină . Softul poate fi descărcat și accesat 
ușor. Acest soft educațional https://kahoot.com/signup, este în lista softurilor educaționale aprobate de 
Ministerul Educației Naționale, prezintă o serie de avantaje: permite cadrului didactic să-și creeze propriul 
test, oferă feedback imediat elevilor, corectează răspunsurile greșite, este interactiv, dinamic ierarhizează 
pe puncte elevii, crează pentru professor planul remedial și apreciază comptențele pentru fiecare participant 
în parte. Dezavantajele acestor softuri educaționale: sunt energofage, nu crează dezordine și indisciplină, 
nu sunt relevante din perspective învățării pe temen lung. 
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PERFORMANŢA ŞCOLARĂ 
 

ÎNV. STOIAN RODICA CECILIA 
 
 Procesul de învățământ este o latură importantă a progresului social, iar succesul școlar reprezintă 

un progres al integrării socio-profesionale a elevilor. 
“Succesul școlar este rezultatul concordanței dintre cerințele programelor școlare, capacitatea de 

asimilare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor de către elevi, nivelul lor de aspirație și atitudinea 
față de munca de învățătură. ” (Dumitru Stoica, “Psihopedagogie școlară”, p.26). 

Performanța școlară presupune asimilarea informațiilor de bază cu valoare operațională în domeniul 
științelor, dezvoltarea aptitudinilor, inteligenței, imaginației implicând întreaga personalitate a elevului.  

Factorii psihologici influențeaza reușita școlară. Aptitudinea școlară, atenția, memoria, gândirea, 
atitudinea, afectivitatea, motivația contribuie la randamentul învățării. 

Starea de sănatate a elevului, calitatea somnului, alimentația echilibrată, echilibrul endocrin și 
emoțional sunt factorii biologici ai performanței școlare. 

Factorii pedagogici sunt condiții externe care influențează dezvoltarea procesului psihic și 
comportamentul elevilor. Cerințele programelor școlare, competențele psiho-pedagogice ale profesorului, 
structura și complexitatea lecțiilor, orarul zilnic, metodele și mijlocele de învățământ utilizate, evaluarea 
continuă a performanțelor școlare, implicarea școlii în pregătirea zilnică a elevului sunt componente 
esențiale ale reușitei școlare.  

“Succesul școlar este evidențiat prin calitățile superioare ale personalității elevilor: capacități 
intelectuale elevate ( memorie logică, gândirea abstractă și creativă, imaginație bogată și creativă, spirit de 
observație, coeficient mare de inteligență (peste 100) etc.); aptitudini și înclinații deosebite, spirit de 
independență, inițiativă și competiție loială, capacitate de adaptare școlară și socială, capacitate de 
autoinstrucție, autodepășire și de autoevaluare, motivații și aspirații superioare față de învățătură și viață, 
trăsături etice și sociale valoroase, comportament demn, civilizat etc.” ( Ioan Bontaș, “ Pedagogie ”, p.256). 

Randamentul școlar este influențat de relația profesor-elev și de relațiile dintre elevii din clasă și 
comunitatea de prieteni. Armonia relațiilor din familie, atitudinea părinților față de școlală, relațiile dintre 
părinți și elevi sunt o premisă importantă în evoluția performanței școlare. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.INV..PRIMAR, STOICA ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE MOISIL,, 

LOC. ULMENI, JUD. CALARASI 
 
 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este 
necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul 
elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, 
este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra 
rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. 

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare  

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
 harta conceptuală;  
 investigaţia; 
 chestionarul; 
 testele  
 Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o 

reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc 
completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere 
globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  



 

 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

 tratarea diferențiată a elevilor;  
 selecția riguroasă a conținutului învățarii;  
 utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 

școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ /PREDICTIVĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STOICA LILIANA 
 
 Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 

instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. Acest tip de 
evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele de cunostinte 
elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al elevilor sunt 
denumite teste predictive. Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui 
semestru, asa cum remarca I. T.Radu : 

· ' La inceputul lectiei, evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, a verificarii 
lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari initiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completari. Pot fi 
propuse noi secvente sau subsecvente de recuperare ,stimulare, completare. In acesta perspectiva ,chiar de 
la inceputul unei lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva.'¹ 

 Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referinta : 

· functia diagnostica, 'vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda 
capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program '² .In felul acesta pot fi 
identificate: 

- lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de 

invatare momentane si de perspectiva; 
- conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea asimila continuturile 

noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; 
- posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; 
- deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea de invatare 
· functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol ); 
- continuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; 
- modurilor si formelor optime de organizarea a activitatii. 
 Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. 
 In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 

si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta 
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METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROFESOR STOICA IONUȚ-MIHĂIȚĂ 
LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” NEHOIU, JUD. BUZĂU 

 
METODA DE EVALUARE 
Reprezintă calea de acţiune pe care o urmează profesorul şi elevii şi care conduce la punerea în 

aplicare a oricărui demers evaluativ, în vederea colectării informaţiilor privind procesul şi produsul 
învăţării, prelucrării şi valorificării lor în diverse scopuri. Metodele de evaluare sunt importante în raport 
cu situaţiile educaţionale în care sunt folosite. Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare 
în situaţiile cele mai potrivite. Fiecare metodă, tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi 
dezqavantaje. Ele vizează capacitate cognitive diferite şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi informaţii 
despre procesul didactic. Datorită acestui fapt dar şi diversităţii obiectivelor activităţii didactice, nici o 
metodă şi nicio un instrument nu pot fi considerate universal valabile pentrun toate tipurile de competenţe 
şi toate conţinuturile. Urmărirea şi verificarea cât mai complexă a realizării obiectivelor vizate în procesul 
de instructive şi educaţie se obţin prin îmbinarea diferitelor metode, tehnici şi instrumente de evaluare, prin 
folosirea, de fiecare dată, a celei mai potrivite. 

Caracteristici generale: 
• din perspectiva învăţământului modern, predominant formativ, metodele de evaluare însoţesc şi 

facilitează desfăşurarea procesului instructiv- educativ. Într-un context de evaluare formativă, însoţesc şi 
permit reglarea desfăşurării procesului de învăţământ; 

• se elaborează şi se aplică în strânsă legătură cu diferitele componente ale procesului de învăţământ, 
aflate în ipostaza de „obiecte ale evaluării”; 

• se concep, se îmbină şi se folosesc în legătură cu particularităţile de vârstă şi individuale, cu modul 
de acţionare al factorilor educativi; 

• au caracter dinamic, fiind deschise înnoirilor şi perfecţionărilor; 
• au caracter sistemic: fără a-şi pierde entitatea specifică, se îmbină, se completează şi se influenţează 

reciproc, alcătuind un ansamblu metodologic coerent; 
• raporturile dintre ele se schimbă în funcţie de context. Trebuie remarcate raporturile dinamice dintre 

aceste concepte. În diverse contexte educaţionale unele dintre acestea pot fi metode prin intermediul cărora 
este condus procesul evaluativ, în timp ce în alte împrejurări pot deveni mijloace de culegere, prelucrare a 
informaţiilor sau de comunicare socială profesor- elev. 

Tipologia metodelor de evaluare 
 Criteriul cel mai frecvent folosit în clasificarea metodelor de evaluare este cel cronologic/istoric. În 

funcţie de acest criteriu, distingem: 
Metode tradiţionale de evaluare: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe practice, 

testul docimologic. 
Metode alternative şi complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului 

elevului faţă de activitatea şcolară, portofoliul, investigaţia, proiectul, autoevaluarea etc. 
Dintr-o perspectivă a evoluţiei evaluării spre procesele de învăţare - „obiecte” specifice ale educaţiei 

cognitive - se justifică pe deplin complementaritatea metodelor tradiţionale şi a celor alternative de 
evaluare, fiecare categorie dovedind virtuţi şi limite. 

ITEMUL DE EVALUARE 
Repere conceptuale 
Reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui test sau a unei probe de evaluare. Din punct 

de vedere ştiinţific, itemul un este element component al unui chestionar standardizat care vizează evaluarea 
elevului în condiţii de maximă rigurozitate.În practica şcolară cotidiană, unde nu poate fi vorba întotdeauna 
de evaluări realizate „în condiţii de maximă rigurozitate”, itemii reprezintă elementele chestionarului sau 
probei unui examen sau ale unei evaluări normale, la clasă. 

Tipologia itemilor de evaluare 
După criteriul asigurării obiectivităţii în notarea sau aprecierea elevilor identificăm: 
• itemi obiectivi care sunt de trei tipuri: - itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi tip 

pereche. 



 

 

• itemi semiobiectivi sau itemii cu răspuns construit scurt cu următoarea tipologie: 
• itemi cu răspuns scurt, cu următoarele variante: întrebarea clasică, exerciţiul, chestionarul cu 

răspunsuri deschise scurte, textul indus 
• itemi de completare, cu următoarele variante/forme: textul lacunar, textul„perforat” 
• întrebarea structurată. 
• itemi subiectivi. Itemii subiectivi solicită răspunsuri dezvoltate, elaborate. Redactarea răspunsului 

solicită mobilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor care iau forma unor structuri integrate şi integrative. 
Solicitările formulate de cadrul didactic şi răspunsurile elevilor se caracterizează prin aspectul lor integrativ. 
Formularea răspunsului la un item subiectiv acoperă toate tipurile de obiective. Itemii subiectivi au 
următoarea tipologie: 

• itemul cu răspuns construit scurt, puţin elaborat 
• itemul tip rezolvare de problem 
• itemul tip eseu 
• itemul cu răspuns construit elaborat/dezvoltat. 
După operaţiile implicate în elaborarea itemilor, diferenţiem: itemi de identificare, de selecţionare, 

de elaborare, de construcţie etc. Itemii se integrează în instrumente de evaluare. Cadrul didactic are la 
dispoziţie o mare varietate de tehnici şi instrumente de evaluare, mergând de la cele care solicită tehnicile 
cele mai „închise” până la cele care permit exprimarea liberă a elevului. Itemii de evaluare trebuie folosiţi 
în funcţie de complexitatea obiectivelor vizate. Realizarea/construcţia itemilor şi a probelor de evaluare 
solicită o atitudine flexibilă din partea cadrului didactic. Fiecare instrument de evaluare, fiecare tip de item 
are avantaje şi dezavantaje. 

TEHNICILE DE EVALUARE 
Constituie modalităţile prin care evaluatorul declanşează şi orientează obţinerea unor răspunsuri din 

partea subiecţilor, în conformitate cu obiectivele sau specificaţiile probei. Fiecare tip de itemi declanşează 
o anumită tehnică la care elevul apelează pentru a da răspunsul său. Un item cu alegere multiplă (IAM) face 
apel la „tehnica răspunsului cu alegere multiplă”. Elevul va încercui, va bifa sau va marca printr- o cruciuliţă 
varianta de răspuns pe care o consideră corectă. Un item tip„completare de frază” va face apel la „tehnica 
textului lacunar”. Elevul va completa spaţiile libere din textul respectiv etc. 

INSTRUMENTUL DE EVALUARE 
Este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare care „colectează” informaţii, „produce” dovezi 

semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. Instrumentul de evaluare se compune, 
de regulă, din mai mulţi itemi. O probă de evaluare (un instrument) se poate compune dintr- un singur item 
(o singură întrebare, cerinţă, problemă etc, îndeosebi atunci când răspunsul pe care trebuie să- l formuleze 
elevul este mai complex) sau din mai mulţi itemi. 

Un instrument de evaluare integrează fie un singur tip de itemi (spre exemplu numai itemi cu alegere 
multiplă - IAM) şi, în acest caz, constituie un „Chestionar cu alegere multiplă” (CAM), fie itemi de diverse 
tipuri, care solicită, în consecinţă, tehnici diverse de redactare, formulare sau prezentare a răspunsurilor. 

Construcţia probelor/instrumentelor de evaluare este o activitate laborioasă. Între complexitatea 
obiectivelor educaţionale ce trebuie evaluate şi „deschiderea „tehnicilor şi instrumentelor de evaluare 
trebuie să funcţioneze corespondenţe progresive. Obiectivele se dezvoltă de la simplu la complex, iar 
instrumentele de evaluare se dezvoltă de la „închise” spre „deschise”. Există o puternică corelaţie între 
instrumentele de evaluare şi operaţiile evaluării (măsurarea, aprecierea, decizia). De asemenea sunt corelaţii 
importante între instrumentele de evaluare şi strategiile/tipurile de evaluare, precum şi între instrumente şi 
metode. Fiecare operaţie, metodă, strategie etc solicită instrumentul evaluativ cel mai potrivit.  

  
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ A ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 
SPECIALE 

 
STOICAN PARASCHIVA PAULA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.10 
 

Evaluarea reprezintă una dintre componentele esențiale ale procesului de învățământ și presupune 
operarea cu o serie de metode și tehnici specifice în vederea obținerii de informații relevante privind 
particularitățile de învățare și nivelul cunoștințelor anterioare ale elevilor. Informațiile colectate în urma 
evaluării sunt baza activității de proiectare și implementare a procesului instructiv-educativ. 

În teoria și practica pedagogică sunt identificate trei forme de evaluare care se află într-o relație de 
complementaritate: evaluarea inițială, evaluarea formativă și evaluarea sumativă. 

Evaluarea inițială este deosebit de importantă și se aplică la începutul unui program de instruire, la 
începutul anului școlar, la intrarea copiilor în clasa pregtitoare, la intrarea în ciclul gimnazial, liceal, la 
începutul studiului unui discipline școlare, având funcție predictivă, și nu funcție de control. 

Această formă de evaluare este esențială în conceperea programului de instruire, recuperarea unor 
noțiuni și însușirea de noi competențe. 

Se realizează prin aplicarea de probe orale și scrise, ale căror rezultate sunt analizate cantitativ și 
calitativ, pentru ca mai apoi cadrul didactic să structureze activitatea de predare-învățare. 

În urmă evaluării inițiale profesorul identifica nevoile de învățare ale elevilor, potențialul de învățare 
al acestora, stabilește condițiile și strategiile optime pentru derularea procesului de învățare. 

În evaluarea copiilor cu CES cadrele didactice utilizează, în mod complementar, metodele tradiționale 
(evaluări orale, scrise, probe practice) cu cele moderne, urmărindu-se atât evaluarea produselor învățării 
cât și a proceselor cognitive în timpul activității de învățare. 

Obiectivele evaluării inițiale sunt stabilirea nivelului de dezvoltare și de performanțe actual al 
copilului, stabilirea direcțiilor planului de intervenție personalizat. 

Evaluarea elevilor cu CES poate fi de tip formal, implicând aplicarea de teste standardizate pentru 
examinarea inteligenței, a personalității, a limbajului, a funcțiilor executive și de tip informal, profesorul 
utilizând observația, analiza produselor activității, analiza erorilor, chestionarele, anamneza. 

În evaluarea copiilor cu CES este important să se coreleze datele obținute de la examinarile 
psihologice cu cele educaționale. Prin evaluarea educațională se stabilește nivelul achizițiilor necesare 
diferitelor discipline școlare, nivelul de cunoștințe și deprinderi. 

  
Bibliografie: 
Vraşmaş, Ecaterina., - Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu 

dizabilități, Editura MarLink, București, 2003; 
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Ediţia a ÎI-a. Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: STOICHIȚESCU CAMELIA MONICA 
GRĂDINIȚA P.N. LUMEA COPIILOR LUPENI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etc.)  



 

 

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

 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

STRATULAT SABINA ANDREEA 
PROFESOR DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 
Evaluarea face parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea și aprecierea 

nivelului de cunoștințe, a dezvoltării capacităților și deprinderilor elevilor oferind o imagine și asupra 
competențelor si aptitudinilor prefosorilor.  

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind 
anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a 
se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o 
evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea 
în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, concluziile evaluării fiind 
premisa pentru progresele ulterioare. 

 A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real 
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru 
desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

Evaluarea inițială este importantă deoarece: 
- Pe baza rezultatelor pe care le oferă, profesorul poate să regleze și să amelioreze pactivitatea 

didactică; 
- Elevii vor ști cum au lucrat și ce mai au de făcut pentru a-și imbunătăți rezultatele; 
- Dacă este făcută eficient, evaluarea arată profesorului măsura în care au fost atinse 

obiectivele propuse, îi ajută să facă o diagnoză a progresului elevilor și să regleze activitățile acestora 
în funcție de posibilitățile lor. 

Evaluarea la disciplina Religie are un specific aparte, în sensul că accentual trebuie să treacă 
de pe latura informativă pe cea formativă. 

În cadrul Religiei, evaluarea definește modul de însușire a informațiilor, elevul își evaluează 
relația cu semenii, elevul este ajutat să-și facă o evaluare a relației lui cu Dumnezeu, cu părinții, cu 
cei din jurul lui, în cadrul societății. 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează , organizează și 
interpretează datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, in scopul emiterii unor 
judecăți de valoare, pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

Prin intermediul evaluării inițiale, se indentifică nivelul achizițiilor elevilor în termini de 
cunoștințe, competențe și abilități, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse, 
pentru etapa de învățământ respectivă. 

Informațiile obținute în urma realizării unei evaluări ințiale sprijină planificarea activităților 
viitoare ale profesorului, din perspectiva adecvării acestora la posibilitățile elevilor sau a inițierii, 
daca este cazul, a unor programe de recuperare. 



 

 

EVALUAREA – CA FORMĂ DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII- 
ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI 

 
PROFESOR STROE ANGELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU, TG-JIU 
 
 Analizând fenomenul din perspectiva ultimilor ani, observăm că violenţa manifestată în rândul 

populaţiei şcolare a cunoscut o complexitate majoră a formelor de manifestare şi a cauzelor, care au luat 
prin surprindere managementul învăţământului românesc. Încercând o minimă clasificare a formelor de 
violenţă, considerăm că este de datoria dascălilor să ia în serios şi aspectele de indisciplină cu un potenţial 
minim de agresivitate, precum absenteismul, lipsa de interes la lecţii, ţinuta necorespunzătoare etc., care 
generează în anumite circumstanţe relaţii tensionate între profesori şi elevi. La nivelul relațiilor elev-elev, 
formele de violenţă sunt de natură emoţională: izolarea sau chiar hărţuirea colegilor mai vulnerabili, prin 
remarci negative, porecle, jigniri, ce provoacă un impact psihologic semnificativ asupra persoanei în cauză. 
Cauzele sunt multiple în societatea actuală, iar amplificarea fenomenului ţine de natura schimbărilor social-
politice şi economice survenite în ultimii ani. Migraţia economică a populaţiei adulte în afara graniţelor 
ţării, în căutarea unui loc de muncă, a condus la dezmembrarea familiilor ori la abandonarea copiilor în 
grija bunicilor, rudelor sau a cunoştinţelor. Aceștia s-au dovedit, de cele mai multe ori, incapabili de a face 
educaţie, fiind lipsiţi de autoritate şi nu de puţine ori şi de un minimum bagaj informativ privind creşterea 
şi educarea copiilor. Exemplul negativ al părinţilor conduce către un comportament antisocial. Insuficienţa 
fondurilor alocate învăţământului este o cauză importantă a manifestărilor de indisciplină şi de violenţă, 
căci acest lucru înseamnă reducerea numerică a personalului didactic, având drept consecinţă 
supraaglomerarea colectivelor de elevi. Fenomenul „bullying” este mult mai des întâlnit decât ne-am dori 
să credem. Se întâmplă pe coridoarele școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. 
Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului 
în societate. Cauzele cele mai des întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi 
lipsa de empatie, egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și 
preluarea unor modele de comportament similare – de cele mai multe ori, copilul reproduce cu semenii săi 
ceea ce vede acasă.Mai exact, pentru a eradica violența din școli, trebuie să abordăm următoarele metode 
și strategii disciplinare: 

 1. Formularea unor reguli clare, prin care se definește comportamentul pozitiv; stabilirea unei viziuni 
manageriale unitare, bazate pe corectitudine, consecvența și coordonare în cadrul colectivului educativ; 
monitorizarea şi supravegherea permanentă spațiilor din interiorul și din exteriorul școlii. 

 2.Includerea obligatorie, în fiecare semestru , în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unei teme 
care să pună în dezbatere problema violenţei între elevi şi a relaţiilor dintre elevi – cadre didactice, 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

 3. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei, Bisericii, în vederea realizării 
unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenţei în general, a violenţei în şcoală, în particular. 

 4.Includerea obligatorie în cadrul tematicii şedintelor cu părinţii a unei teme (lectorat) care să pună 
în dezbatere problema violenţei în mediul familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor dintre elevi – cadre 
didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi a comportamentului părinţilor în şcoală. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ SAU ARTA DE A RETRĂI MOMENTELE 
PLĂCUTE 

 
PROFESOR STROE DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” BRĂILA 
 
De-a lungul anilor ne-am împovărat cu gânduri grele, apăsătoare, negre (uneori!) despre 

evaluarea inițială, percepută drept o formă de a-l readuce pe elev pe linia de plutire… 
M-am gândit, însă, în acest an, la testarea inițială ca la o artă de a retrăi momentele plăcute, 

prin scris, prin vorbe, prin fapte. Nu mi-a fost ușor, deoarece nu e simplu când ai o disciplină de 
examen, iar responsabilitatea este imensă. Însă, am început să abordez testarea inițială asemenea 
unui punct important din care învăt tot ceea ce trebuie și iau doar ceea ce e mai bun. 

Astfel, retrăiesc, alături de elevi, acele clipe când ne chinuim, de exemplu, la clasa a V-a, cu tot 
ceea ce înseamnă corespondență litere-sunete, ne bucurăm de textul multimodal, învățăm, mai târziu, 
peste un an, un alt grad de comparație (superlativ absolut de superioritate/inferioritate), 
complementul prepozițional și ne minunăm de faptul că nu mai trebuie să parcurgem toate modurile 
personale în primul an din ciclul gimnazial. 

Cu toate acestea, am înțeles că e foarte greu să-ți reamintești noțiunile pe care nu ți le-ai însușit 
temeinic, predate secvențial, în funcție de noua programă, și pe care nu le-ai aprofundat, la 
superlativ, deoarece nu îți permite timpul. 

Din acest motiv și altele, am ales să realizez ore de pregătire suplimentară, încă din clasa a VI-
a, deoarece testarea inițială îmi demonstrează, în fiecare an, că e mai rău și nu vreau să îi demoralizez 
și mai mult pe elevi. O tratez cu maximă seriozitate, încerc să o pregătesc și sufletește, însă uitarea și 
indiferența, pe alocuri, se instaurează pe parcursul vacanței de vară, iar la început de an școlar o iau 
de la capăt. 

Dacă reușesc acest lucru se datorează și faptului că întotdeauna am căutat să retrăiesc 
momentele plăcute, prin intermediul exercițiilor și compunerilor, iar temerile mele vor fi alungate de 
un alt început. 

Și în acest an, la fel ca în toți ceilalți, am urmărit: 
COMPETENŢE GENERALE: 
3. redactarea textului scris de diferite tipuri; 
4. utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
3.1 redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și 

structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate; 
4.2 aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative; 
4.3 monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază; 
4.4 respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală; 
4.5 utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții. 
SCOPUL EVALUĂRII a fost asigurarea premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru clasa a V-

a prin identificarea nivelului achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe și abilități. 
Informațiile obținute în urma realizării unei evaluări inițiale îmi sprijină planificarea activităților 

viitoare, din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile elevilor sau a inițierii, dacă este cazul, a unor 
programe remediale.  

Dincolo de aceste norme, reguli pe care le aplic și le respect, deopotrivă, pentru că le doresc binele 
elevilor, mă bucur alături de ei, retrăind momentele predării, învățării stângace, confuziilor, neînțelegerilor, 
supărărilor și ne căutăm resursele pentru a o lua de la capăt. Mereu. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. STROE MARIANA 
ŞCOALA PROFESIONALĂ DANEŢI, DANEȚI, JUD. DOLJ 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea clasificare a metodelor: 
 Tradiționale : probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 
 Alternative : lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, 

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

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

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

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



 

 

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

 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.  

 Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi 
a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare). 

 Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere.  

 Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate.  

 Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut 
ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, 
că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, 
încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile 
evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare A ÎNVĂȚA nu doar pentru notă ci, în primul rând, din 
dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a 
elevului!  

 Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi 
binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

O evidențî clara a obținerii progresului realizat de elevi, se poate observa din interpretarea 
rezultatelor. 

Interpretarea rezultatelor 
În urma testului s-au obţinut următoarele rezultate: 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr. elevi - - - -       
Nivel de 
performanţă 

R(recuperare) M(mediu) P(performanta) 

Cum performează clasa de elevi?  
 R:  
 M:  
 P:  
Media aritmetică:  
Modul (nota obţinută de cei mai mulţi elevi):  
Mediana (nota obţinută de candidatul din mijloc) :  
Concluzii: 
  
 • Majoritatea elevilor acestei clase se încadrează în nivelul ;  
  
 • Doar ...... elevi se încadrează în nivelul P însă nici un elev nu a luat nota maximă;  
 • S-au recuperat elevii cu 4; 
  
 A crescut media clasei şi numărul elevilor performanţi. 

  



 

 

Testul initial urmăreşte constatarea nivelului de pregătire a elevilor în scopul remedierii învăţării şi 
creşterii performanţei şcolare.  

El trebuie să servească diagnosticării nivelului de pregătire al elevilor şi să formuleze  judecăţi de 
valoare în legătură cu performanţa.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

PROFESOR: STROIA LETIȚIA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TG-JIU 

 
Evaluarea, în activitatea de educaţie fizică, reprezintă "un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ şi a activităţii competiţionale".  
Evaluarea este o etapă necesară ce se constituie ca un act integrat activităţii pedagogice, ca o 

posibilitate de validare a "justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc 
de delimitare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale". 

Obiectul activităţii de evaluare în educaţia fizică şi sport îl constituie:  
-Planul de învăţământ;  
-Programa şcolară;  
-Activitatea didactică de predare realizată de profesor; 
 -Activitatea de învăţare realizată de elevi;  
-Contribuţia educaţiei fizice la educaţia tinerei generaţii; 
 -Procesul de schimbare al comportamentului elevilor.  
În ceea ce priveşte obiectul evaluării în lecţia de educaţie fizică şi sport, acesta constituie modificările 

comportamentale produse de practicarea exercițiilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, afectiv, estetic, 
moral, social al subiectului. Pentru realizarea unei evaluări obiective, ţinând cont de etapele şcolare şi 
conţinuturile de învăţare, s-au elaborat o serie de teste ce cuprind probe şi norme de control. 

Ca şi învăţarea, evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii. Funcţiile procesului de evaluare sunt: 
1.Funcţia de constatare şi diagnosticare a capacităţilor elevilor;  
2. Funcţia de reglare şi perfecţionare, ce are la bază feedback-ul asupra realizărilor şi reacţiile elevilor;  
3.Funcţia de predicţie şi decizie, ce are în perspectivă evoluţia procesului instructiv educativ; 
4.Funcţia de selecţionare şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatele obţinute, dar şi în raport cu 

progresele înregistrate;  
5. Funcţia de perfecţionare şi inovare, ce urmăreşte transformarea sistemului de învăţământ conform 

cerinţei sociale.  
Evaluarea în educaţia fizică şcolară constituie un mijloc de relaţionare eficientă a formării elevilor în 

direcţia realizării obiectivelor planificate. Ea poate fi considerată ca modalitate principală de control a 
impactului elevului cu mijloacele educaţiei fizice şi sportului, dar şi ca mecanism de autocontrol asupra 
asimilărilor comportamentale din punct de vedere fizic, psihic, motric, moral, social, estetic etc. Prin 
posibilitatea de a oferi date directe şi concrete privind achiziţiile înregistrate, evaluarea este considerată ca 
o componentă a sistemului educaţional şi are caracter global în ceea ce priveşte modul de angrenare a 
tuturor elevilor, într-un sistem de etichetare valorică. 

Evaluarea în procesul de pregătire sportivă reprezintă, de fapt, aprecierea procesului activităţii 
didactice desfăşurate. În procesul de învăţământ se disting trei feluri de evaluare: predicativă, formativă şi 
sumativă.  

Evaluarea didactică predicativă sau iniţială permite cunoaşterea iniţială a elevilor, cunoaştere ce are 
un rol deosebit în programarea procesului instructiv-educativ ce urmează a fi desfăşurat.  

Se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învățătorul predă 
pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoașterea 
posibilităților colectivului de elevi. 

Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului școlar 
(alergarea de viteză, alergarea de rezistență), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea 
primului grupaj tematic de lecții planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului 
de planificare (număr și durata unităților de învățare, a mijloacelor de acționare și a nivelului de exigențe), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită inițial de învățător. 

Evaluarea didactică iniţială, are ca obiective stabilirea valorii de moment şi constatarea aptitudinilor 
elevilor. Se realizează prin măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor la începutul anului 
şcolar, a semestrului sau la începutul unui nou ciclu de învăţământ ceea ce permite orientarea activităţii 
didactice viitoare.   
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PROF. ÎNV. PREȘ. STROIE NICOLETA-ALINA 
 
 Evaluarea inițială este activitatea prin intermediul căreia se realizează colectarea, organizarea și 

interpertarea informațiilor obținute cu ajutorul unor instrumente de măsurare pentru emiterea unor date 
valoroase care va ajuta la emiterea unei decizii educaționale. 

 Evaluarea implică parcurgerea a trei momente, măsurare, apreciere și decizie. Măsurarea presupune 
operația de cuantificare a rezultatelor școlare atribuind achizițiilor simboluri. Operația folosește procedee 
prin care se stabilește o relație între un ansamblu de obiecte și fenomene și un ansamblu de simboluri. Prin 
intermediuloperației de măsurare se realizează o apreciere obiectivă a competențelor copiilor cu ajutorul 
unor probe exacte. Aprecierea este cel de-al doilea moment al evaluării care presupune emiterea unor 
judecăți asupra fenomenului evaluat. Atât măsurarea cât și aprecierea servesc celui de-al treilea moment și 
anume decizia, scopul lor fiind acela de a oferi soluții cu privire la perfecționarea procesului și a rezultatelor. 

 Strategiile de evaluare cuprind un ansamblu de metode, tehnici și forme de evaluare care sunt 
integrate în structura activităților de instruire care se desfășoară în perioade de timp diferite și îndeplinesc 
funcții specifice. Tipurile de evaluare folosite sunt evaluarea inițială, continua și finală. 

 Scopul pe care îl urmărește evaluarea inițială este acela de a identifica nivelul achiziților inițiale pe 
care le au cei mici în cee ace privește abilitățile și cunoștințele ce îi vor ajuta să atingă obiectivele 
activităților ce vor urma. Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire pe o perioadă 
de două săptămâni în scopul cunoașterii elevilor, stabilind astfel ritmul și nivelul de dezvoltare, abilitățile 
și competențele pe care le stăpânesc în anumite situații, îndeplinind funcție diagnostică și funcție 
prognostică. Modalitățile prin care se realizează sunt probele orale, probele practice și cele scrise. Evaluarea 
inițială oferă atât cadrului didactic cât și elevului posibilitatea de a avea o imagine exacta asupra situației 
existente, dar ajută și la planificarea demersului pedagogic și a unor programe de recuperare acolo unde 
este nevoie. Acestea sunt avantajele evaluării inițiale. În cee ace privește dezavantajele evaluării inițiale, 
aceasta nu permite o apreciere globală a performanțelor elevului și nici realizarea unei ierarhii.  

 Evaluare inițială este o component esențială a procesului instructive-educativ din grădiniță. 
Evaluarea iniţială urmărește observarea capacităţii de integrare în grup şi de relaţionare cu educatoarea şi 
cu ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, 
sala de grupă. Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială urmăresc nivelul la care se află copiii la intrarea 
în grădiniţă, în ceea ce priveşte: 

 Dezvoltarea intelectuală - exprimare, cunoștințe despre mediu (culori, animale, obiecte), 
cunoștințe ce permit înțelegerea pozițiilor spațiale, cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a 
simțurilo (văz, auz, gust). 

 Dezvoltarea fizică - înălțime, greutate, echilibru, indică părțile corpului, execute mișcări simple la 
comandă. 

 Dezvoltare artistică – ține creionul correct, desenează semen grafice, colorează, cântă. 
 Dezvoltare socio-emoțională – capacitatea copiilor de a se adapta la mediul din grădiniță, 

participarea, stabilirea și autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii. 
 Metoda de evaluare este o acțiune care conduce la aplicarea unui demers evaluativ, în vederea 

colectării informațiilor privind procesul și produsul evaluării.Pentru a se obține informații despre nivelul 
cunoștințelor, deprinderilor și atitudine copiilor se folosesc tehnici de evaluare. Metodele de evaluare sunt 
complexe ca desfășurare și interpretare, în timp ce tehnicile de evaluare sunt mai simple. Instrumentele de 
evaluare reprezintă totalitatea uneltelor utilizate pentru verificarea copiilor – fișă de evaluare, liste de 
control-verificare, scară de clasificare. 

Fișa de evaluare cuprinde informații cu privire la clasă, numele elevului, dată, locul ăn clasă, curtea 
școlii, incidentul/evenimentul observat și interpretarea acestuia. Lista de control cuprinde informații cu 
privire la comportamentul vizat - dacă comunică cu ceilalți membrii ai grupului, dacă manifestă tendința 
de amonopoliza discuțiile din grup, dacă îi contrazice în permanență pe ceilalți membri ai grupului sau dacă 
nu colaborează cu ceilalți - absent, prezent, observații. Scara de clasificare cuprinde informații cu privire la 
comportamentul vizat și perioada în care se desfășoară. Fișa de evaluare, listade control și scara de 



 

 

clasificare sunt intrumente de evaluare pentru realizarea observației sistematice care este una dintre cele 
mai frecvente metode de evaluare. 

 La nivelul învățământului preșcolar evaluarea urmărește progresul copilului în raport cu el însuși. 
Pentru a se realiza evaluarea se pot folosi două metode din categoria metodelor complementare -observarea 
sistematică a comportamentului copilului și portofoliul. O tehnică de evaluare a comportamentului este 
acvariul . În cadrul acestei metode se realizează două cercuri concentrice în care cei din mijloc sunt ”pești” 
, iar cei din exterior sunt ”pescari”. O altă metodă este metoda R.A.I. care ajută la dezvoltarea și stimularea 
capacităților elevilor de a comunica prin intermediul unor întrebări și răspunsuri ceea ce au învățat recent. 
Metoda R.A.I. este folosită pentru constatea reciprocă a rezultatelor obținute, permițând realizarea unui 
feed-beek prin îmbinarea competiției cu cooperarea. 

 Astfel evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ împreună cu predarea și 
învățarea. Scopul evaluării fiind acela de a furniza informații pentru facilitarea luarea unor decizii 
ulterioare. 

 



 

 

IMPACTUL EVALUĂRII INIȚIALE ASUPRA REUȘITEI ȘCOLARE 
A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: STUPARU ȘTEFANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI, JUD. PRAHOVA 
 
Viața școlii stă sub semnul valorii și al valorizării. Încă din prima zi de școală copiii sunt verificați, 

interogați, povățuiți, îndemnați, motivați în vederea culegerii de informații cât mai diverse despre aceștia, 
care vizează, în special, achizițiile deținute în vederea reușitei școlare. 

Cum acțiunea didactică este premeditată și vizează atingerea unor scopuri prevăzute în programele 
școlare, este firesc ca agentul educațional, profesorul, care desfășoară această acțiune să știe exact de unde 
pleacă, competențele pe care le dețin copiii, pentru a putea desfășura un demers adecvat. În acest sens, la 
fiecare început de ciclu sau de an școlar, o mare importanță o deține evaluarea inițială. 

Evaluarea inițială integrează demersurile oricărui act apreciativ în intervalul temporal ce poate fi 
numit generic începutul, debutul, introducerea unui program de formare/instruire.  

Din punct de vedere al duratei de timp în care se produce, evaluarea inițială poate dura cîteva ore, 
zile sau săptămâni. Aceasta depinde de nivelul clasei, de anul de studiu (de exemplu, la clasa pregătitoare 
evaluarea inițială poate dura mai mult timp, deoarece profesorul ia prima dată contact cu acea generație și 
nu îi cunoaște potențialul, precum și cunoștințele și competențele deținute de fiecare elev în parte). 

Evaluarea inițială se dovedește de o necesitate stringentă, deoarece pe baza acesteia profesorul își va 
anticipa, proiecta și desfășura toată activitatea ulterioară. Prin acest tip de evaluare profesorul se informează 
în legătură cu nivelul achizțiilor sau rezultatelor dobândite de educați pe baza potențialului, intereselor, 
aspirațiilor, expectanțelor elevilor corelate tipurilor de conținuturi care se vehiculează în activitățile 
evaluative, cu elementele metodologiilor/strategiilor de instruire practicate în etapa anterioară de pregătire, 
cu preferințele copiilor din perspectiva stilurilor sau naturii strategiilor didactice propuse de profesor. 

În opinia mea, în ciclul primar, au mai mare succes evaluările sub formă de jocuri (ștafete, 
concursuri), deoarece, chiar dacă obiectivul principal este culegerea de informații despre achizițiile și 
potențialul copiilor, atmosfera de joc îi detensionează, îi motivează în participarea cu interes și etalarea a 
ceea ce ei dețin, atât sub aspectul cunoștințelor, deprinderilor, abilităților, cât și a relațiilor sociale. Așa cum 
știm, clasa de elevi este un grup social, iar reușita școlară depinde de dinamica și personalitatea grupului. 

Indiferent de modalitățile, tehnicile, strategiile de evaluare folosite, nu trebuie pierdut din vedere 
scopul principal al acesteia: cunoașterea cât mai obiectivă a fiecărui elev în parte, dar și a întregului colectiv 
– ca grup social. Reușita și performanța școlară depind, în egală măsură, de nivelul de cunoștințe și 
competențe, dar și de climatul socioafectiv favorabil. 

Așa cum afirma Marshall B. Rosenberg – Cu cât este mai mare suprapunerea dintre obiectivele 
profesorului și cele ale elevulu, cu aât mai mică va fi problema controlului asupra clasei (Stan, L. 
Pedagogia preșcolarității și a școlarității mici, Polirom, București, 2014, pag. 180). 

 
Bibliografie: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ A COMPETENȚELOR DE RECEPTARE A 
MESAJULUI ORAL PENTRU ELEVII DE CLASA A II-A 

 
PROF. SUCILEA CĂTĂLINA 
PROF. DOBOACĂ MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA, BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Exerciţii pentru evaluarea competenței de receptare a mesajului oral 
1. Ascultă un text despre Maria şi Victor şi colorează în desenul de mai jos numai obiectele al 

căror nume îl auzi în textul audiat: 
Textul audiat 

La picnic 
 Este vacanţa de vară. E o zi plăcută, cu 

o adiere uşoară de vânt, aşa că Maria şi Victor au 
ieşit la picnic în grădina din spatele casei 
bunicilor. Maria are părul blond. Ea poartă 
pantofii ei preferaţi. Victor, care este brunet este 
îmbrăcat cu bluza pe care i-a făcut-o cadou mama 
de ziua lui. Cei doi copii şi-au adus cu ei mingea 
cea nouă, ca să facă puţină mişcare înainte de 
masă. 

 Pentru picnic bunica le-a pregătit 
brioşe proaspete şi mere culese din pomul din 
grădină Cei doi s-au simţit minunat la picnic şi 
şi-au propus să mai iasă la picnic cât de curând.  

 
 
 
 

2. Ascultă un text despre Nicuşor şi colorează doar obiectele al căror nume îl auzi în textul 
audiat. 

Textul audiat 
În parc 
Este o zi călduroasă de primăvară. Pe cer 

străluceşte soarele. Nicuşor este în vacanţă. El e 
îmbrăcat în pantaloni albaştri. Merge în parc cu 
bunicul să se joace. Şi-a luat cu el maşinuţa 
preferată. Nu şi-a uitat nici găletuşa de plastic şi 
lopăţica, deși vrea să construiască un castel din 
nisip. Bunicul merge să se aşeze pe bancă. El 
poartă ochelari de soare, dar are cu el şi umbrela, 
pentru că primăvara vremea este schimbătoare. 

 
3. Ascultă cântecelul şi încercuieşte 

varianta care nu se potriveşte: 
1) Pe stradă mergi cu: 
a) maşina; 
b) avionul; 
c) bicicleta. 

  



 

 

2. Călători mulţi sunt în: 
a) autobuz; 
b) tren; 
c) vapor.  
3. Prin aer poţi călători cu: 
a) avionul; 
b) autobuzul; 
c) elicopterul. 
4. Poţi să te plimbi pe apă cu: 
a) săniuţa;  
b) bărcuţa; 
c) vaporul.  
 
Textul cântecului audiat 
 
Ştii să mergi pe bicicletă, 
Dar, de te uiţi pe şosea, 
Cu maşina e mai bine 
Altfel te poti deplasa. 
Şi autobuzul are 
Călători destui, ehei! 
Iar pe tren e lume multă. 
Gălăgie... câtă vrei! 
Dacă vrei rapiditate, 
În avion poţi urca. 
Şi elicopterul zboară 
Prin aer îl poţi vedea. 
Pe apă de vrei plimbare, 
Ia vaporul sau bărcuţa. 
Dar când ninge şi-i zăpadă 
Tot mai bună-i săniuţa. 
De transport, mijloace-s multe. 
Pe uscat, prin aer, pe-apă 
Cu ce vrei să mergi? Ia spune! 
Şi plecăm la drum îndată. 



 

 

NE JUCĂM – EVALUARE REALIZĂM 
 

PROF. SUCIU ANGELICA 
LICEUL ORTODOX ”EP. ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 

 
Evaluarea reprezintă un element esenţial în cadrul triadei: predare- învăţare- evaluare, fiind o 

componentă a spiralei educaţiei la fel de importantă ca predarea şi învăţarea. 
În procesul de învăţământ, evaluarea este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor 

privind efectele relaţiei învăţător- elev, cu scopul de a face eficientă funcţionarea întregului sistem 
educaţional. 

Scopul evaluării este, în special, de a obţine informaţii care să permită învăţătorului să emită judecăţi 
de valoare despre progresul / regresul elevilor. Evaluarea are rol de feed- back pentru elevi, învăţători, 
părinţi şi pentru factorii de decizie. Este caracterizată ca fiind un sistem de concepţii, principii şi tehnici, 
referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare ale procesului didactic. Ea constituie un mijloc de 
,,stimulare a activităţii de învăţare”, de angajare a elevilor într-o activitate susţinută, exercitând influenţe 
asupra ,,dezvoltării psihice a elevilor”. Verificarea pregătirii elevilor ,,orientează şi dirijează activitatea de 
învăţare”, evidenţiază ,,ce trebuie învăţat” formându-le un stil de învăţare. 

Deoarece ,,meseria de educator este o mare şi frumoasă meserie, care nu seamănă cu nici o altă 
meserie, care nu se părăseşte seara o dată cu hainele de lucru, o meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, 
exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepţională este abia 
satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, care disperează şi exaltă, o meserie în care a şti nu 
înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea este sterilă, fără faţă spirituală, o meserie când apăsătoare, 
când implacabilă, ingrată şi plină de farmec”, învăţătorul trebuie să fie o sursă inepuizabilă de metode şi 
procedee de predare- învăţare-evaluare. 

 Jocul didactic este cea mai atractivă modalitate. Se poate organiza cu succes în orice moment al 
lecţiei. Prin el se urmăreşte fie dobândirea unor noi cunoştinţe, fie consolidarea şi fixarea acestora, fie 
verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevilor. ,,Jocul este o pregătire pentru viaţa de mai târziu, 
dar mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului”, afirma Mc Dougalle. 

Rebusurile sunt jocuri logice şi distractive care ajută la îmbogăţirea vocabularului, la dezvoltarea 
gândirii, ,,cheia tuturor comorilor”, antrenează şi constituie un mijloc plăcut şi eficient pentru învăţare şi 
evaluare.  

 Evaluarea iniţială, cu funcţie predictivă, de la începutul predării unui capitol nu trebuie neglijată, 
deoarece oferă informaţiile de la care pornim şi pe care urmează să clădim noile cunoştinţe. 

 Pentru a începe predarea părţii de vorbire Adjectivul am realizat jocul ,,Cum pot fi?” prin  
 completarea unui rebus cu adjectivele potrivite pentru a afla ce exprimă aceste cuvinte. Pentru a 

complica acest joc se pot cere adjective care să înceapă cu aceeaşi literă. 
 Exemplu: măr roşu, rotund, rumen… 
 elev activ, ambiţios, atent, ascultător… 

  
  

 
 

    
 

 

 
  

 
     
 
 

  
   

     
     

     
   

1. blocul 
2. luna 
3. cerul 
4. purcelul 
5. copilul 
6. ochii 
7. vremea 
8. hainele 



 

 

Astfel vom descoperi pe verticală ce exprimă acele cuvinte (însuşiri). 
Pentru a verifica dacă elevii cunosc sensul unor adjective am folosit aritmogriful. Înlocuind cifrele 

cu litere se va descoperi pe coloana A-B numele părţii de vorbire care se studiază.  
 Se pot alcătui propoziţii.  
 A 

  
 B 
Evaluarea sumativă este pregătită în timp prin probele de evaluare formativă. Probele de evaluare 

sumativă sunt însoţite, obligatoriu, de descriptori de performanţă în baza cărora se face aprecierea. 
 Pornind de la următorul careu, Careul magic, ce ascunde cuvinte, se poate realiza evaluarea 

sumativă. 
S O M N O R O A S  A S 
U G R A V T C O P T R 
B U N A S C U N D Z V 
T A C U T A L M A R E 
I E F T I N T I P E S 
R C R U D O A C T S E 
E D U C A T O R E A L 
A B C F E R I C I T I 
T R I S T I O F A L S 

1. Găsiţi adjectivele ascunse. 
2. Alegeţi adjectivele care sunt la numărul plural. 
3. Căutaţi adjectivele care sunt de genul feminin. 
4. Găsiţi adjectivele cu înţeles opus. 
5.Găsiţi adjectivele cu înţeles asemănător. 
6.Alegeţi adjective care vi se potrivesc şi alcătuiţi propoziţii. 
Ca divertisment, fiecare copil poate să se autocaracterizeze găsind adjective care încep cu literele 

numelui său şi să-şi formeze propriul rebus.  
Numai combinate optim, metodele de evaluare pot să ofere o imagine cât mai aproape de adevăr 

asupra nivelului de performanţă la care se situează elevul. 
,, Căci ei vor fi în lume şi în viaţă 
Aşa cum noi le-am spus şi arătat, 
Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă 
Şi-un lung popor e-acum de noi format. “ 
(Traian Dorz) 

  

  
    

     

       

  

 

 

 

  

    

      

     

      

     

     

activ- muncitor, harnic 
divin- sfânt, dumnezeiesc 
dejucat- inutil 
teleleu- nesocotit 
cult- citit, învăţat 
tactic- temperat 
tacit- discret 
viciar- corupt, imoral 
tăcut- timid 
livid- palid, verzui 
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EVALUARE LA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ( EFS) 
 

PROF. SUCIU CĂLIN 
LICEUL ORTODOX ”EP. ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 

 
Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. 
 Evaluarea predicativă (inițială) se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu (clasa I) sau 

la clasele unde profesorul predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul 
precedent, care să-i permită cunoașterea posibilităților colectivului de elevi. 

Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului școlar 
(alergarea de viteză, alergarea de rezistență), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea 
primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului 
de planificare (număr și durata unităților de învățare, a mijloacelor de acționare și a nivelului de exigențe), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită inițial de învățător. 

 Evaluarea continuă (curentă) se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, 
pe secvențe mai mici (în fiecare lecție sau la finalul unui grupaj tematic de lecții), având drept scop 
cunoașterea gradului de însușire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat 
un grupaj de lecții, când și după caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente și valorificarea ei 
se regăsesc în analiza pe care o face învățătorul, privind modul de organizare, a metodelor sâși sistemelor 
de activități din etapele următoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvență, indisciplină sau 
lipsa de echipament. 

 Evaluarea sumativă (finală)- acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o 
perioadă mai lungă de pregătire și cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistență, jocul 
sportiv. Se finalizează, de regulă, cu notarea elevilor. 

 Conținutul evaluării presupune trei faze : verificarea, aprecierea, notarea. 
 Verificarea este procesul prin care subiectul execută o probă. Natura probelor este diferită. Uneori 

proba este însoțită și de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 
 În E.F.S, predomină verificarea practică, care urmărește identificarea capacității de aplicare a ceea 

ce se dobândește sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ. 
 Aprecierea constă în reflectarea realității în conștiința cadrului didactic (realizarea unor judecăți de 

valoare). Se utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a 
elevilor, dar și utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura 
probei la care este verificat elevul. Dacă probele sunt măsurabile, aprecierea este obiectivă și presupune 
efort mic. Dacă probele nu sunt măsurabile, aprecierea poate să capete influențe subiective, depinde de 
competența profesională, experiența didactică, nivelul de cunoaștere al modelului E.F.S. 

 Notarea este rezultatul unității dialectice dintre verificare și apreciere. Se materializează prin 
acordarea de note sau calificative. 

Criteriile de evaluare decurg din obiectivele E.F.S.: 
 Performanta motrică, rezultatul probelor de control măsurabile. 
 Progresul realizat de subiect. 
 Cantitatea și calitatea elementelor însușite în raport cu prevederile programei de specialitate. 
 Capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însușite. 
 Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însușite. 
 Nivelul cunoștintelor teoretice însușite de elev. 
 Atitudinea elevului față de E.F.S.(frecvența la lecții, participarea la acțiunile competiționale 

sportive, modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). 
 Nivelul de dezvoltare fizică a elevului. 

Metode de evaluare în EFS: 
 Metode de verificare 

 Trecerea probelor de motricitate prevăzute de "sistemul național școlar de evaluare la disciplina 
E.F.S.", aplicat și în funcție de opțiunile profesorului și elevilor, privind probele prevăzute 



 

 

 Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare cadru didactic pentru orele din C.D.S., 
conform principiului autonomiei 

 Trecerea unor probe de cunoștințe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educație fizică). 
 Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică 
 Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în condiții analoage probei sau activității 

respective 
 Executarea unor deprinderi și priceperi motrice în condiții concrete de concurs. 
 Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea 

unor verigi din lecție, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreației organizate pentru elevii 
claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. 

 Observarea curentă a elevilor și înregistrarea datelor observației (reacție la efort, atitudini, 
comportamente în ansamblu și în situații deosebite). 

 Metode de apreciere și notare (acordare de calificative) 
 Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoțită permanent de acordarea unor 

calificative 
 Aprecierea și notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel național sau local. Se 

mai numește metoda absolută și se aplică la unele probe pentru calitățile motrice. 
 Aprecierea și notarea prin comparație (metoda relativă). Comparația se face la nivel de clasă; 

profesorul așază în ordine rezultatele și face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. 
Este eficientă dacă există doar un rând de clase. 

 Progresul individual-se calculează indicele de progres calculat în funcție de valoarea 
performanțională inițială și finală 

 Nivelul de execuție tehnică sau tactică a deprinderilor și priceperilor motrice în condiții de exersare 
parțială sau globală 

 Aprecierea și notarea în funcție de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice 
sau metodico-didactice 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare.  

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. 

Evaluarea, în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și de a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-PILONUL UNUI PROCES EDUCATIV EFICIENT 
 

REALIZAT DE: PROFESOR SUCIU CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUNEȘTI JUDEȚUL BRAȘOV 

 
De fiecare dată, atunci când suntem într-un mediu ofertant din punctul de vedere al bunurilor și 

serviciilor, suntem în postura de a alege ceea ce este mai bun pentru nevoile noastre. În acest context, 
pornim la drum cu întrebarea Ce poate să aducă nou sau mai bun produsul/ serviciul respectiv în activitatea 
mea? Cu alte cuvinte, realizăm o evaluare inițială a produsului sau serviciului respectiv pentru a ne asigura 
un rezultat foarte bun al activității noastre. 

Contextualizând procesul menționat mai sus sistemului de învățămât, putem afirma faptul că 
evaluarea inițială este cheia reușitei școlare și profesionale. Comuniunea dintre școlar și profesional este un 
aspect definitoriu al procesului de învățământ. În acest sens pentru a avea o educație de calitate este necesară 
asigurarea unui cadru în care toți participanții lucrează pentru același scop. Ținând seama de teoretizarea 
conceptului de evaluare , potrivit lui Petru Lisievici ,,înțelegem prin evaluare o activitate prin care sunt 
colectate, asamblate și interpretate informații despre starea, funcționaea și/sau evoluția viitoare probabilă a 
unui sistem”34 Nu putem construi fără a avea o bază solidă, iar informațiile asupra bazei informaționale și 
cognitive a elevilor ne sunt furnizate prin intermediul procesului de evaluare inițială. 

Din punctul de vedere al profesorului de limba română, la nivel gimnazial, evaluarea inițială este 
mijlocul prin care acesta poate să-și adapteze noile informații sau actualizarea celor vechi, bagajului de 
cunoștințe și de aptitudini cognitive și emoționale specifice. În ceea ce privește dascălul de limba și 
literatura română, trebuie să avem în vedere faptul că această materie trebuie predată pe două coordonate 
importante: demers de asimilare și aplicare logică a informațiilor și demers creativ. Pe de o parte se află 
bagajul informațional, pe de altă parte se află structura creativă a elevilor. Testarea inițială trebuie să vizeze 
evaluarea celor două coordonate astfel încât ele să opereze pe aceeași direcție. Pe de o parte trebuie evaluate 
elementele de limbă română, gramatică, vocabular respectiv sintaxă a propoziției și frazei și, pe de altă 
parte, elementele legate de literatură și spațiul literar. Predarea limbii și literaturii române cu creează doar 
o bază de cunoștințe ci șlefuiește și caractere, or în această situație ne vedem obligați să avem un punct zero 
de la care să pornim în demersul nostru. Informațiile legate de limbă română este necesar a fi evaluate prin 
intermediul testelor care cuprind itemi obiectivi și semiobiectivi prin intermediul cărora se verifică nivelul 
de cunoștințe ale elevilor. Evaluarea dimesiunii creative și emoționale a elevilor este partea cea mai 
interesantă a evaluării inițiale. Una dintre tehnicile pe care le aplic este tehnica pe care o numesc ,,Poveste 
înlănțuită”. La inceputul testării va pleca de la primul elev de pe un rând o singură foaie A4 pe care este 
scris un titlu. Același titlu va fi scris și pe tablă. Elevul care primește foaia trebuie să scrie o propoziție 
legată de titlul respectiv, propoziție care intră în alcătuirea unei compuneri cu acel titlu. Elevul va da mai 
departe foaia colegului și va îndoi foaia cu ceea ce a scris colegul dinaintea sa lăsând la vedere doar 
propoziția personală. Va transmite mai departe foaia colegului din spate. Același procedeu este repetat până 
la utimul elev. La final va rezulta o compunere colectivă. Prin acest mod pot fi evaluate : capaciatea de 
înțelegere a unui fragment de text la prima vedere, creativitatea, logica în înlănțuirea ideilor, vocabularul, 
capaciatea de a adapta răspunsul dat la cerința exercițiului precum și modul în care funcționează din punct 
de vedere emoțional prin adaptarea la situații de comunicare diferite. 

Prin coroborarea rezultatelor celor două tipuri de itemi se poate contura o imagine ansamblu cu privire 
la nivelul de cunoștinețe legate de elementele de limbă precum și de creativitatea și dimensiunea emoțional-
cognitivă a elevilor. 

Testarea inițială prin mijloace creative, adaptate nivelului de studiu și personalității elevilor și a 
cadrelor didactice, duce la descoperirea multitudinii de posibilități de adaptarea materiei la beneficiarii 
direcți și totodată, duce la atingerea unui scop comun acela de a crea un elev capabil să se adapteze 
schibărilor permanente din contextul personal și social. 
  

 
34  Petru Lisievici, Tehnici de evaluare educațională Vol. I,  București, Editura Titu Maiorescu, 2001, p.8. 



 

 

Bibliografie 
1. Lisievici, Petru, Tehnici de evaluare educațională Vol. I, București, Editura Titu Maiorescu, 2001. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR SUCIU CLAUDIA ADELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 

 
Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ care 

furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Trebuie precizat că evaluarea, prin 
implicaţiile ei, depăşeşte cadrul strict al procesului de învăţământ şi al şcolii. Astfel, evaluând elevii, 
evaluăm în acelaşi timp (direct sau indirect) profesorii, calitatea activităţii didactice, a instituţiei şcolare şi 
în cele din urmă a sistemului educativ în ansamblu. Evaluarea este procesul prin care se stabileşte dacă 
obiectivele sistemului/procesului de învăţământ sunt realizate. Informaţiile obţinute în urma activităţii de 
evaluare sunt absolut necesare pentru reglarea şi perfecţionarea activităţii de predare-învăţare. 

Importanţa evaluării în procesul de învăţământ decurge din funcţiile pe care aceasta le îndeplineşte. 
Aceste funcţii pot fi grupate pe două dimensiuni: normativă, care se referă la ansamblul influenţelor directe 
şi imediate pe care aceasta le are asupra predării şi învăţării, şi formativă, care include totalitatea efectelor 
şi consecinţelor evaluării care se manifestă indirect şi imediat în sfera derulării procesului instructiv-
educativ. 

 Principalele funcţii subsumate dimensiunii normative sunt: 
• funcţia constatativă - evaluarea permite profesorului să surprindă nivelul de pregătire al elevilor, 

ca indicator de bază pentru aprecierea gradului de eficienţă a procesului de predare-învăţare; 
• funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate - se manifestă pe fundalul funcţiei constatative şi 

presupune explicarea rezultatelor obţinute prin factorii şi condiţiile care le-au produs, găsirea cauzelor 
relative la nivelul rezultatelor constatate, identificarea apectelor pozitive care au asigurat succesul, dar şi 
evidenţierea carenţelor, a punctelor critice, care necesită remedieri; 

• funcţia de prognosticare - vizează în esenţă efortul de identificare a strategiilor optime de 
ameliorare în viitor a predării şi învăţării, ca şi anticiparea rezultatelor posibile. 

Dimensiunea formativă a evaluării se referă la următoarele funcţii: 
• funcţia motivaţională - evaluarea devine modalitatea principală de recompensare sau sancţionare 

a elevului; 
• funcţia decizională - prin intermediul evaluării se pot identifica punctele forte şi lacunele 

procesului de instruire, dificultăţile întâmpinate de elevi, acestea sugerând modificările care se impun în 
desfăşurarea activităţii în etapele următoare; evaluarea realizată de profesor devine reper pentru 
autoevaluarea elevilor, orientează activitatea de învăţare spre conţinuturile esenţiale, etc.; 

• funcţia informaţională - evaluarea devine un mijloc de informare a elevilor, părinţilor şi societăţii 
cu privire la randamentul şcolar realizat. 

Aceste funcţii se întrepătrund. În raport cu scopul evaluării, cu particularităţile concrete ale situaţiei 
educaţionale, unele pot să capete o pondere mai mare decât altele. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: evaluarea iniţială, evaluare continuă sau formativă şi evaluarea cumulativă sau sumativă  

Evaluare iniţială, angajează operaţii de măsurare-apreciere-decizie la începutul unei perioade de 
instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ) sau la începutul unui program de instruire, cu scopul de 
a stabili nivelul de pregătire al elevilor.  

Această evaluare devine necesară în vederea proiectării şi asimilării conţinutului instruirii în etapele 
următoare, ca şi pentru stabilirea modalităţilor adecvate de acţiune corectivă şi amelorativă (pentru întreaga 
clasă sau pentru anumiţi elevi).  

Evaluarea iniţială se realizează ori de câte ori un profesor preia pentru prima dată o clasă de elevi. 
Pentru a diagnostica nivelul de pregătire al elevilor se pot utiliza probe scrise, teste sau verificări orale.  

Rezultatele obţinute se raportează la obiectivele instructiv-educative ale capitolului sau etapei de 
instruire evaluate.  

Model de test de evaluare iniţială ce poate fi aplicat la începutul clasei a II-a, la disciplina Matematică 
şi explorarea mediului. 

PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ 



 

 

 1. Ordonaţi crescător rezultatele exerciţiilor următoare: 
50+ 6 =  87 – 49 =  86 – 9 =   34+ 17=  100 – 25 =  35+ 48 = 
 2. Calculaţi şi comparaţi rezultatele: 
 75+19….73-27     100-63…. 15+ 25   92 – 37 …100- 28 
 3. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr natural de o cifră şi cel mai mic număr natural de două 

cifre identice.  
 4. Micşorează cel mai mare număr de două cifre cu cel mai mic număr natural de două cifre 

consecutive. 
 5. Scade din suma numerelor 35 şi 18 diferenţta lor. 
 6. Continuă şirul cu încă trei numere: 
 a) 30, 40, ….., ….., …..; b) 70, 75, ….., ….., …..; c) 82, 84, ….., ….., ……; 
 d) 21, 31, ….., ….., …...; e) 42, 41, ….., ….., …..; 
 7. La o fermă sunt 24 de găini, cu 36 mai multe gâşte, iar raţe cu 8 mai puţine decât găini. Câte păsări 

sunt la fermă? 
8. Realizează corespondența: 
Pompează sângele în organism.        Plămânii 
Are rol în respirație.         Creierul 
Coordonează activitățile corpului.       Inima 
 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT 
1 Rezolvă corect 

toate exerciţiile, 
ordonând corect. 

Rezolvă exerciţiile cu 1-2 
erori de calcul şi ordonează 
parţial. 

Rezolvă exerciţiile cu 
3-4 erori de calcul şi 
ordonează parţial. 

2 Rezolvă corect 
itemul, conform 
cerinţei. 

Rezolvă corect toate 
operaţiile şi compară rezultatele 
cu 1-2 erori. 

Rezolvă corect 3-4 
operaţii . 

 
3 Recunoaşte 

numerele şi rezolvă 
corect operaţia. 

Recunoaşte toate 
numerele, identifică operaţia, 
dar greşeşte la calcul. 

Recunoaşte toate 
numerele. 

4 Rezolvă corect 
itemul, conform 
cerinţei. 

Recunoaşte toate 
numerele, identifică operaţia, 
dar greşeşte la calcul. 

Recunoaşte toate 
numerele. 

5 Identifică corect 
operaţiile şi rezolvă 
corect cerinţa. 

Identifică operaţiile şi face 
o greşeală de calcul. 

Identifică operaţiile şi 
face două greşeli de calcul. 

6 Rezolvă corect 
itemul, conform 
cerinţei. 

Continuă şirurile, cu 1-2 
erori. 

Continuă şirurile, cu 3 
erori. 

7 Rezolvă corect 
problema. 

Rezolvă problema cu 1-2 
erori. 

Rezolvă parţial 
problema. 

8.  Realizează corect 
cele trei 
corespondenţe. 

Realizează corect două 
corespondenţe. 

Realizează corect doar 
o corespondenţă. 
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EVALUAREA INITIALĂ – FACTOR REGLATOR AL CUNOAȘTERII 
 

PROF. SUCIU MARIA 
 
În cadrul procesului de învățământ, evaluarea are un rol esențial alături de predare și învățare. De 

altfel, cele trei activități nu pot fi proiectate separat, ci în același timp, fiindcă se află într-o strânsă legătură, 
orice modificare la nivelul uneia dintre acestea, impune schimbări în modul de înfăptuire al celorlalte, 
pentru a se asigura reușita actului educațional. Evaluarea este un act didactic complex, ce include totalitatea 
activităților prin care se adună, organizează și interpretează datele colectate pe baza unor instrumente de 
măsurare, în vederea stabilirii unor judecăți de valoare care să contribuie la aplicarea unor schimbări în plan 
educațional. Prin evaluare putem să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, 
din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 În funcție de modul de combinare a criteriilor de evaluare (cantitate de informații, axă temporală, 
sistemul de referință pentru emiterea judecăților de valoare) s-au stabilit trei tipuri de strategii pe care orice 
cadru didactic trebuie să le includă în activitatea didactică și anume: evaluarea inițială, evaluarea formativă 
și evaluarea sumativă. 

 Evaluarea inițială se impune prin necesitatea de a cunoaște măsura în care elevii au reușit să-
dobândească un anumit nivel al învățării, vizat până în acel moment. Aceasta este foarte utilă dacă vorbim 
de începutul unui ciclu școlar, primar, gimnazial, liceal, de introducerea unei discipline noi, de începutul 
unui semestru, capitol, etc. pentru a stabili dacă elevii dispun de abilitățile, cunoștințele și capacitățile 
necesare pentru a adăuga trepte noi ale învățării. Se identifică potențialul de formare al elevilor, dar și 
lacunele existente în vederea remedierii lor .  

După Yvan Abernot, evaluarea inițială „ nu are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică 
planul de urmat în procesul de învățare”. Analizând și interpretând rezultatele obținute în urma evalării 
făcute la începutul unui program de instruire, cadrul didactic își poate concepe eficient modul în care va fi 
parcurs acesta, raportat la posibilitățile reale de asimilare ale elevilor. În ceea ce privește modul de realizare, 
ea poate fi făcută prin examinări orale, dar este utilizată cu predilecție testarea scrisă. Indiferent de modul 
în care se realizează, evaluarea inițială îndeplinește două funcții, diagnostică și prognostică, stabilește 
pregătirea elevilor și condițiile în care vor putea fi adăugate noi competențe. 

 M Manolescu și S. Panțuru (2008) scot în evidență faptul că în vederea realizării unei evaluări 
educaționale eficiente, trebuie să se recurgă la parcurgerea unui demers strategic, absolut necesar. Acesta 
presupune: 

- stabilirea beneficiarilor evaluării; 
- stabilirea agenților evaluării;  
- sustenabilitatea evaluării respctive; 
- identificarea obiectivelor evaluării propuse; 
- identificarea constrângerilor; 
- precizarea naturii informațiilor ce se doresc a fi obținute; 
- conceperea instrumentelor de evaluare; 
- stabilirea duratei acesteia; 
- stabilirea modului de valorizare a rezultatelor; 
Importanța evaluării este subliniată de feedback-ul pe care ea îl oferă și care ne permite să înțelegem 

eficiența sau ineficiența metodelor și procedeelor utilizate în desfășurarea ei. 
Metode și tehnici de evaluare ce pot fi abordate în cadrul orelor de Religie: 
Metode tradiționale: 
- de evaluare orală- conversația de verificare, interviul, expunerea unor evenimente, fapte, situații, 

etc., verificarea realizată pe baza unui suport vizual. 
-de evaluare scrisă- extemporal, test, chestionar, temă, referat 
- de evaluare practică: observarea comportamentului în Biserică, în timpul rugăciunii sau a modului 

cum aplica în viața lor virtuțile creștine. 
Metode complementare:observarea sistematică a elevului, a modului de exprimare, fișă de evaluare 

individuală, grila de evaluare/ autoevaluare, portofoliul, investigația, proiectul. 



 

 

Metode interactive: cubul, R.A.I., R. A. F. T., Jocul didactic, Ghicitori, Ciorchinele, Scrierea liberă, 
Analiza Swot, Turul galeriei. 

Aplicații: 
Tema: Alegerea binelui în viață, clasa a III-a 
Imaginați-vă un dialog între două personaje pe nume Binele și Răul. Cele două personaje își 

argumentează modul de a acționa între oameni.  
 
Bibliografie: 
D. Potolea, I. Neacșu, R. Iucu, I.O.Pânișoară, (2008), Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru 
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Laslo Livia, Metode si instrumente de evaluare, POSDRU 2007-2013 
Ana Danciu (1999), Metodica predării religiei în școlile primare, gimnazii și licee, Ed. Anastasia, 
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NECESITATEA UTILIZĂRII METODELOR MODERNE DE EVALUARE 
 

SUCIU PAULA 
 
Evaluarea este componenta esențială a procesului de învățământ care pune în prim plan 
verificarea, măsurarea și eficientizarea randamentului scolar. În secolele trecute cele mai importante 

funcții ale evaluării erau cea de informare (a societății cu privire la evoluția pregătirii școlare) și cea 
motivațională (concretizată prin stabilirea și aplicarea unor sancțiuni și recompense), în prezent primează 
funcțiile de constatare, diagnoză si cea ameliorativă. Aceste schimbări ale modului de înțelegere a evaluării 
sunt determinate de perspectivele moderne care plasează copilul în centrul actului educațional și au dus la 
elaborarea unor noi stategii și tehnici de evaluare.  

Maria Montessori folosea, în secolul XX, sintagma „măria să, copilul”. Copilul este cel a 
cărui personalitate trebuie clădită în conformitate cu cerințele societății iar societatea actuală are 

nevoie de persone capabile să se autoevalueze, să se perfecționeze. Autoevaluarea este un exercițiu excelent 
de sinceritate și de autocunoaștere a punctelor forte și a elementelor ce necesită îmbunatățire. Aceasta 
necesită însă întărirea cadrului didactic, ghidajul acestuia prin stabilirea unor repere, unor grile de evaluare. 
I. Radu a identificat în 1988 efectele benefice ale autoevaluării, dintre care menționăm dobândirea 
confirmării aprecierilor sale, pentru cadrul didactic și transformarea elevului în participant la propria 
formare.  

O altă metodă modernă de evaluare care a prins amploare în ultima perioadă este 
portofoliul elevului. Acesta se concretizează printr-o colecție de produse realizate de către elevi, pe 

baza unei teme cu grad ridicat de generalitate. Portofoliul este o metodă ce se întinde pe o perioada mai 
îndelungată de timp și care oferă posibilitatea emiterii unei judecați de valoare. În centrul acestei activități 
se află însă puterea de decizie a elevului în ceea ce privește selectarea materialelor care vor face parte din 
produsul final, conturậndu-se astfel elementul formativ.  

Observarea sistematică reprezintă notarea unor detalii semnificative pe care cadrul  
didactic le identifică în comportamentul unui elev și în modul său de rezolvare a sarcinilor propuse, 

pe baza unei grile, unor repere și pe o perioadă determinată de timp. Întrucât cei mici evoluează rapid și își 
pot schimba brusc comportamentul și capacitatea de concentrare (în urma diferitelor experiențe de viață 
prin care trec), este important că profesorul să întocmească frecvent grile de observare sistematică a 
comportamentului unui copil, acest fapt facilitând cunoașterea și adaptarea activităților educative. 

În contemporaneitate avem la dispoziție o paletă vastă de metode și tehnici moderne de  
evaluare. Studierea și aplicarea lor la clasa nu mai este sugerată, îmbucurătoare ci imperios necesară. 

Generațiile pe care le formăm în prezent sunt diferite de cele din care noi am făcut parte și diferite de cele 
care vor urma, societatea se transforma și competenṭele de care elevii au nevoie pentru a deveni adulți 
responsabili, utili societății se modifică și ele. Procesul de învățământ este un sistem, schimbarea metodelor 
și tehnicilor de predare (predarea integrată, popularizarea alternativelor educaționale) și a tehnicilor de 
învățare aduce după sine necesitatea modernizării evaluării (fie că vorbim despre metode tradiționale de 
evaluare aplicate într-un mod diferit, fie că vorbim despre metode moderne de evaluare). 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. SUICI RAMONA, G. PP. FĂGET 
PROF. OPRIȚESCU CRISTINA, G.PP. FĂGET 

  
 A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile 
de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale 
la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de 
instruire/învăţare. 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele 
care au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 
la care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 Prezentăm în continuare o analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: 

scopul, principiul temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi 
notarea: 

  SCOPUL URMARIT 
 Evaluarea iniţială: 
• identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
• “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 

premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
 Evaluarea formativă: 
• urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea demersului 

pedagogic spre obiective mai complexe; “Unicul scop al evaluării formative este să identifice situaţiile în 
care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe 
el cât şi pe profesor. 

 Evaluarea sumativă: 
• stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei atitudini 

sau a unei capacităţi), comparându-i pe elevi între ei (interpretare normativă), ori comparând 
performanţele manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate (interpretarea criterială). 



 

 

 PRINCIPIUL TEMPORALITĂȚII 
 Evaluarea iniţială: 
• se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 Evaluarea formativă: 
• axată pe proces şi internă, se face pe parcursul învăţării; 
• frecventă, la sfârşitul fiecărei unităţi de studiu. 
 Evaluarea sumativă: 
• este finală şi de regulă externă, având loc după învăţare; 
• regrupează mai multe unităţi de studiu, face bilanţul. 
 OBIECTUL EVALUARII 
 Evaluarea iniţială: 
• este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 Evaluarea formativă: 
• vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar şi cu o 

sarcină mai complexă de învăţări ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare” (I. T. Radu); 
• se extinde şi asupra procesului realizat. 
 Evaluarea sumativă: 
• “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de 

bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” 
(S.N.E.E.) 

  FUNCTII INDEPLINITE 
 Evaluarea iniţială: 
• funcţie diagnostică; 
• funcţie prognostică. 
 Evaluarea formativă: 
• “funcţie de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor” (I.T.Radu); 
• funcţie de feed-back; 
• funcţie de corectare a greşelilor şi ameliorare şi reglare a procesului; 
• funcţie motivaţională. 
 Evaluarea sumativă: 
• funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor; 
• funcţie de clasificare; 
• funcţia de comunicare a rezultatelor; 
• funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi; 
• funcţie de selecţie; 
• funcţie de orientare şcolară şi profesională. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
 Evaluarea iniţială: 
• harta conceptuală; 
• investigaţia; 
• chestionarul; 
• testele. 
 Evaluarea formativă: 
• observare curentă a comportamentului şcolar al elevului; 
• fişe de lucru; 
• examinări orale; 
• tehnica 3-2-1; 
• metode R.A.I.; 



 

 

• probe de autoevaluare. 
 Evaluarea sumativă: 
• examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice); 
• portofoliul; 
• proiectul. 
 AVANTAJELE 
 Evaluarea iniţială: 
• oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

• pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare. 

 Evaluarea formativă: 
• permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de 

declanşarea unui proces cumulativ; 
• oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 
• este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 
• oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit); 
• dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 
• reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării; 
• sesizează punctele critice în învăţare. 
 Evaluarea sumativă: 
• rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de cursanţi; 
• permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a 

proramelor de studii; 
• oferă o recunoaştere socială a meritelor. 
 
Bibliografie: 
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ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE ÎN 
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
PROF.CONSILIER ȘCOLAR: ȘUITARIU DANIELA MIHAELA 

C.J.R.A.E MEHEDINȚI/ 
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Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

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

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi”  

Transformările produse la nivelul activităţii evaluative, în special după 1990, au fost generate şi 
marcate de următoarele idei. 

- triumful cognitivismului asupra behaviorismului; 
- coresponsabilizarea, în procesul evaluativ, a celui care învaţă, deci a elevului; 
- introducerea perspectivei metacognitive în procesul evaluativ. 
Cognitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare, 

metacogniţie, autocontrol, autoreglare, percepţia eficacităţii personale etc.. În cadrul evaluării şcolare se 
produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs, pe rezultatele obţinute efectiv 
de către elev, este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele cognitive care 
susţin învăţarea, un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia, autocontrolul şi autoreglarea. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). 

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

 Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare 
a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

Valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare 
• stimularea activismului elevilor; 
• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
• evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  
• dezvoltarea creativităţii; 
• dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
• dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
• dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
• cristalizarea unei imagini de sine obiective; 



 

 

• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc.. 
Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 

adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare.  
 
Bibliografie: 
1. Cerghit I., 2002, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri, strategii, 

Editura Aramis, București 
2. Cucoș C., 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași; 
 



 

 

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

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

 Principalele forme de evaluare: iniţială, continuă şi sumativă, se regăsesc în procesul didactic 
desfăşurat în toate unităţile de învăţământ preşcolar dar în mod diferenţiat. 

O acţiune de evaluare eficientă trebuie să aibă o continuitate şi un final exact, iar atitudinea care aduce 
un plus de eficienţă în cadrul învăţământului este aceea care se pronunţă pentru îmbinarea strategiilor de 
evaluare în scopul atingerii unor rezultate deosebite în activitatea didactică.  

Etapa evaluării preliminare, iniţiale, predictive: vizeză cunoaşterea nivelului de dezvoltare şi de 
pregătire a copilului la intrarea în gradiniţă şi constituie pentru educatoare o condiţie esenţială a proiectării 
şi realizării procesului didactic, şi, totodată o premisă pentru celelalte etape. 

Pornind de la postulatul „calitatea unei învăţări noi depinde de caliatea învăţărilor anterioare şi de 
nivelul motivaţional”, se ajunge la principiul elemenatar „dacă la un moment dat vrem să cotinuăm 
instruirea unui copil trebuie să ştim exact ceea ce ştie să facă copilul până la acel moment”. 

Deci, educatoarea trebuie să vadă în fiecare copil rezultatul unei istorii instrucţionale pe parcursul 
căreia el a achiziţionat mai multe sau mai puţine informaţii din domeniul predării precum şi capacităţile de 
a opera cu aceste informaţii.Calitatea acestor achiziţii condiţionează calitatea şi eficienţa instruirii ce va 
urma. 

Probele de evaluare iniţială se centreză pe identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a copilului, 
a intereselor sale de cunoaştere precum şi a deprinderilor deţinute. 

Evaluarea iniţială în grădiniţă constituie o condiţie pentru reuţita activităţilor desfăşurate cu 
preşcolarii. Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din: 

 Existenţa unor colective eterogene în cadrul grupelor de preşcolari; 
 Asigurarea continuităţii în asimilarea cunoştinţelor şi în formarea unor capacităţi, având în vedere 

că ceea ce urmează a fi învăţat se intemeiază pe ceea ce afost însuşit; 
 Nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor preşcolarilor; 
Rezultele din evaluările iniţiale direcţionează activitatea educatorului în două planuri: 
 Sugerează modalitatea de predare-învăţare a noului conţinut 
 Indică necesitatea conceperii unor programe de recuperare. 
În funcție de specificul vârstei preșcolare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare pot fi: 

observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială. Dintre acestea, 
un loc aparte îl ocupă observaţia şi conversaţia. 

Metoda observaţiei facilitează educatoarei obținerea unei părți însemnate de date despre preșcolar 
prin observarea comportamentului în condiții obișnuite. Nu se va limita la observaţia spontană, ci va realiza 
şi observaţia sistematică, stabilindu-şi comportamente de urmărit, mijloace şi activităţi programate, 
dispunând de metode de înregistrare, ordonare, prelucrare narativă sau codificată. 

Elementul de comportament supus observării va fi circumscris şi descries prin indicatori 
semnificativi. Pot fi folosite şi mijloace tehnice de înregistrare a manifestărilor. Se ţine seama şi de factorii 
de distorsiune, perturbatori, ce ţin de subiectul analizat (oboseala, dezinteresul), de observator 
(subiectivism, tendinţa de a evita extremele) şi de caracteristicile evaluate.  

Conversaţia curentă cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la 
conversaţia dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi 
prelucrate şi sistematizate.  



 

 

Alte metode de culegere a datelor în vederea evaluării sunt: ancheta şi chestionarea adulţilor, fişele 
de muncă independentă. Acestea împreună cu cele menţionate mai sus, fac posibilă evaluarea, eficientizând 
procesul educativ 

Subliniind rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor în activitate, 
Ausubel conchide: „dacă aş vrea să reduc toată psihologia la un singur principiu eu spun: ceea ce 
influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de 
ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă” (R, Ausubel 1981). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ȘULUMAN LIVIA IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE 

 
În ultimii ani, cercetările privind orientarea învățământului românesc au fost din ce în ce mai intense 

și mai nuanțate. . Descoperirile din domeniul psihologiei vârstelor la nivel mondial, au contribuit la 
redefinirea aspectelor educaționale și a teoriei învățării. Direcția pe care a luat-o România din punct de 
vedere politic, de integrare euroatlantică, a ridicat problema compatibilizării sistemului românesc de 
învățământ cu valorile și finalitățile globale ale educației. La nivel european, politica educațională se 
concentrează asupra identificării domeniilor-cheie ale cunoașterii și stabilirea competențelor necesare 
pentru formarea unei personalități armonioase, structurată atât la nivel personal, cât și cultural și economic.  

La acest sistem al competențelor-cheie s-a aliniat și învățământul românesc, stabilindu-și finalități 
care conturează un profil de formare a elevilor adaptat la idealurile și nevoile societății românești. Acest 
fapt impune o abordare inovativă a întregului proces educativ, un model integrat de proiectare și realizare 
a procesului de predare-învățare-evaluare, centrat pe nevoile de formare ale elevului. Evaluarea trebuie să 
aibă caracter formativ, de a menține viu interesul copiilor pentru cunoaștere și studiu.  

Proiectarea procesului de evaluare trebuie să răspundă mai multor întrebări, legate de ce evaluăm, 
când evaluăm, sub ce formă, cu ce metode și mijloace, cum gestionăm informațiile obținute. În funcție de 
aceste aspecte, literatura de specialitate distinge mai multe tipuri de evaluare: 

a) Evaluare inițială sau predictivă 
b) Evaluare continuă sau formativă 
c) Evaluare sumativă sau cumulativă.  
În funcție de scopul și obiectivele evaluării, de tipul acesteia și de conținuturile evaluate, dar și de 

particularitățile clasei de elevi, cadrul didactic optează pentru folosirea metodelor de evaluare tradiționale 
(orale: conversația de verificare, repovestirea, descrierea, explicarea, completarea unor dialoguri 
incomplete; scrise: munca independentă, lucrarea de control, tema de casă, testul; probe practice: 
confecționarea unor obiecte, întocmirea unor desene, grafice, executarea unor lucrări experimentale) sau a 
celor complementare ( observarea sistematică a comportamnetului elevilor, investigația, proiectul, 
portofoliul, autoevaluarea).  

Evaluarea iniţială sau de predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul 
de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o 
strategie, o tehnologie didactică care să corespundă realităţilor. Evaluarea iniţială este bine să fie realizată 
pentru a putea determina cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor 
conţinuturi şi, de asemenea, pentru formarea unor competenţe noi. Strategia de evaluare iniţială este 
necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui 
capitol şi chiar al unei lecţii”35  

Este importantă identificarea potenţialului de instruire, a celui de dezvoltare şi a potenţialului de 
educare, deci acea zonă a unei dezvoltări viitoare, apropiate, a elevului, toate acestea pentru a putea stabili 
un punct de plecare care ar putea servi drept reper pentru evaluarea progresului şcolar și a parcursului 
individualizat.  

Având în vedere toate aceste aspecte teoretice, evaluarea inițială la disciplina Comunicare în limba 
română la începutul clasei a doua a constat în stabilirea gradului în care elevii stăpânesc regulile comunicării 
orale și a celei scrise.  

Evaluarea orală a urmărit capacitatea de a iniția și a susține dialoguri pe diverse teme, capacitatea de 
a relata o întâmplare trăită, gradul de activare a vocabularului și a exprimării corecte, literare. Metodele de 
evaluare folosite au fost conversația, descrierea, repovestirea, jocul de rol, dar și observarea sistematică a 
comportamentului și activității elevilor.  

Evaluarea scrisă s-a centrat pe receptarea mesajului unui text citit, capacitatea de a răspunde la 
întrebări pe baza textului, de a alcătui enunțuri pe baza relației de sinonimie, antonimie, omonimie și a luat 

 
35 Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117 



 

 

forma testului scris de evaluare. Ca metodă complementară s-a folosit portofoliul, „În grădina alfabetului“ 
urmărind gradul de cunoaștere și recunoaștere a literelor alfabetului studiate în clasa I. 

Datele oferite de evaluarea inițială au permis adaptarea procesului de predare la nivelul de cunoaștere 
al elevilor și stabilirea parcursurilor individualizate.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

AUTOR PROF. ÎNV. PREȘC. SUPURAN GABRIELA IOANA 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă copilului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 

Scopul evaluării inițiale este atât de a arăta starea dezvoltării preșcolarului la debutul ciclului sau al 
anului din punct de vedere al dezvoltării cognitive, psihomotrice, socio emoționale, al cunoștințelor, 
deprinderilor, abilităților sale; cât și de arăta capacitatea acestuia de adaptare, evoluție, stagnare sau regres 
în comparație cu mediul său inițial-familia sau cu creșă sau ani anteriori de grădiniță. 

Evaluarea inițială la preșcolar trebuie realizată prin tehnici variate, cele mai eficiente fiind cele în 
situații spontane prin observarea directă sau indirectă a copiilor, obținând naturalețe și sinceritate în 
comportamentele observate; prin creearea de situații pentru observare și evaluare, mediul este modificat și 
poate afecta reacția și răspunsul preșcolarului. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza „ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat competențele preșcolarilor prin 
construirea de noi conținuturi și deprinderi bazate pe cele vechi, deja dobândite și stăpânite de către copii 
până în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat 
energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe 
aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării copiilor cu excesiv de mult feedback 
transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor 
șiexplorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare 
atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru 
învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor, pe 
care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că „este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a copiilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  
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INSTRUMENTE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE 
 

PROF. SURDU ADINA 
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Teoria evaluării eficienţei învăţământului constă într – un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute în activitatea de învăţare şi cu deosebire in rezultatele şcolare.  
Interesul deosebit pentru această problemă este pe deplin justificat prin faptul că învăţământul 

angajează direct sau indirect o parte însemnată a populaţiei, fiind unii dintre factorii fundamentali ai 
progresului social . Determinată de dorinţa legitimă de a spori eficienţa învăţământului, evaluarea apare ca 
proces de apreciere a calităţii sistemului educaţional şi are rolul de a stabili dacă acesta îşi îndeplineşte 
funcţiile pe care le are, adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate. Cunoaşterea cât mai exactă a 
rezultatelor constituie premisa oricăror măsuri destinate să îmbunătăţească desfăşurarea activităţii în sine. 
De aceea orice strategie care îşi propune ameliorarea sau schimbarea unui sistem şcolar are ca punct de 
plecare şi se întemeiază pe aprecierea rezultatelor obţinute pe baza unor evaluări continue. Astfel, se 
constată în prezent extinderea acţiunilor de evaluare, de la rezultatele şcolare obţinute de elevi către celelalte 
componente ale sistemului : structura, conţinutul, metodele şi mijloacele folosite . Ĩn acest context se 
impune ca evaluarea să fie concepută drept o componentă a procesului didactic, punctul final într-o 
succesiune de evenimente care cuprind următorii „paşi”, stabilirea finalităţilor, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii pentru realizarea finalităţilor, evaluarea rezultatelor şi a procesului desfăşurat, adoptarea 
deciziilor de ameliorare a activităţii în secvenţa următoare.  

Ĩn cele mai multe lucrări de specialitate evaluarea este definită ca proces de constatare, măsurare şi 
apreciere a rezultatelor în funcţie de criterii obiective, criterii care nu sunt altele decât obiectivele 
educaţionale. 

Prin urmare, obiectivele educaţionale devin criteriile fundamentale pentru evaluarea, măsurarea şi 
aprecierea cât mai corectă a rezultatelor şcolare, cât şi a procesului ce a dus la aceste rezultate neputându-
se realiza cu rigoarea necesară în afara obiectivelor. Ĩn consecinţă, absenţa obiectivelor sau formularea lor 
generală, nespecifică diferitelor situaţii de instruire nu permit cunoaşterea a ceea ce se aşteaptă şi ca urmare 
nici evaluarea rezultatului.  

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

Activitatea de proiectare-Elevii trebuie să lucreze pornind de la o prezentare a obiectivelor ce 
trebuie atinse prin proiectare, să cerceteze şi să ancheteze o problemă de proiectare şi să dezvolte şi să 
evalueze o soluţie finală 

Ancheta- Ancheta este o cercetare sau o explorare îndreptată asupra unui fapt, a unui aspect sau a 
unei probleme anume. Elevilor le este oferită posibilitatea de selecţie în ceea ce priveşte metodologia şi 
conţinutul. Ancheta se încheie de obicei cu un raport cu lungimea stabilită aproximativ. 

Chestionarul- Un chestionar este un interviu structurat în scris, constând dintr-o serie de întrebări 
legate de o anume zonă a performanţei. Spre deosebire de un interviu personal, este administrat şi judecat 
în condiţii standard. 

Completarea spaţiilor goaleElevii trebuie să completeze un număr de spaţii goale cu cuvinte lipsă, 
în general în contextul unui paragraf de text. Completarea spaţiilor goale poate fi folosită pentru evaluarea 
înţelegerii şi a acurateţii gramaticale 

Contribuţia la discuţii- Elevii trebuie să ia parte la o discuţie care este observată de către evaluator. 
Extemporalul- Acesta constă într-o serie de articole de evaluare care împreună evaluează o unitate 

de învăţare. În general, un extemporal este folosit pentru a evalua o combinaţie a cunoştinţelor, a înţelegerii 
şi a abilităţilor. 

Exerciţiul practic- Un exerciţiu practic cere elevilor să afişeze o serie de abilităţi practice. Evaluarea 
ar putea fi bazată pe rezultatul final al activităţii (produsul) sau pe efectuarea activităţii (procesul) sau pe o 
combinaţie a acestor două. 



 

 

Interviu oral (sau personal)- Acesta este o conversaţie structurată, în general pe o bază unu la unu, 
solicitând informaţia direct de la elevi. Este util în special atunci când sunt necesare dovezi ale abilităţilor 
de procesare sau ale învăţării prin experienţă, iar rezultatele pot fi înregistrate sub formă de chestionar. 

Interpretarea-Elevii trebuie să demonstreze competenţele de studiu într-un context deosebit, de 
exemplu în teatru, sport, muzică, incluzând abilităţile, tehnicile, cunoaşterea şi înţelegerea specialităţii. 
Interpretarea se poate face individual sau în grup. 

Întrebări adevărat-fals (cu răspunsuri alternative)- În cazul acestui tip de întrebări elevii trebuie 
să specifice dacă o afirmaţie anume este adevărată sau falsă. Ele sunt în general folosite pentru a evalua 
amintirea informaţiei sau capacitatea de a face distincţii. 

Întrebări afirmativ-logice-Acest instrument de evaluare constă într-o afirmaţie şi o explicaţie 
ajutătoare. Elevii trebuie să decidă dacă afirmaţia şi explicaţia sunt adevărate individual şi dacă da, dacă 
explicaţia reprezintă un motiv valid pentru afirmaţie 

Întrebări cu alegere multiplă- Elevilor li se dau întrebări sau afirmaţii incomplete urmate de patru 
sau cinci răspunsuri plauzibile dintre care trebuie să-l aleagă pe cel corect. 

Întrebări cu răspuns extins- Acest tip de întrebări are puţine restricţii cu privire la conţinutul şi la 
forma răspunsului. Elevii trebuie să dea un răspuns amplu, cu final deschis. 

Întrebări cu răspuns restrâns- Întrebările cu răspuns restrâns sunt cunoscute sub acest nume fiindcă 
forma şi conţinutul răspunsului e limitat de felul în care e pusă întrebarea. Răspunsurile elevilor ar trebui 
să fie mai ample decât cele la întrebările cu răspuns scurt (vezi mai jos) dar mai scurte decât cele la 
întrebările cu răspuns extins 

Întrebările cu răspuns scurt- Acest gen de întrebări cere elevilor să furnizeze un răspuns prestabilit 
constând în câteva cuvinte. Asemenea întrebări ar putea să implice şi folosirea numerelor, a diagramelor şi 
a graficelor ca şi a textului. Deşi folosite în general pentru a evalua amintirea informaţiilor legate de fapte, 
întrebările cu răspuns scurt pot fi folosite şi pentru a evalua înţelegerea sau aplicarea cunoştinţelor, de 
exemplu a conceptelor numerice sau matematice. 

Întrebări cu răspunsuri multiple -Întrebările cu răspunsuri multiple reprezintă o variantă a alegerii 
multiple. Elevii trebuie să selecteze toate răspunsurile corecte, în general dintre patru sau cinci opţiuni 
plauzibile. 

Întrebări de completare- Elevilor le este cerut să furnizeze cuvântul/cuvintele lipsă corect/corecte 
pentru a completa o afirmaţie dată 

Întrebările grilă- La întrebările grilă elevilor li se dă o serie de întrebări corelate cu o serie de 
răspunsuri posibile prezentate printr-o grilă alăturată. Ei trebuie ă aleagă răspunsul corect pentru fiecare 
întrebare. Două întrebări diferite pot avea acelaşi răspuns.  

Întrebările structurate -Întrebările structurate constau într-un element central, care descrie o 
situaţie, urmată de o serie de întrebări pertinente. Elementul central poate fi un text, o diagramă, o imagine, 
o casetă video, etc. 

Înţelegerea- Această este o serie de întrebări bazate pe un pasaj dintr-un text. Întrebările evaluează 
înţelegerea semnificaţiilor cuvintelor, sintagmelor, a terminologiei de specialitate a pasajului în ansamblu. 

Joc de rol- Acesta este un exerciţiu cu final deschis, de făcut la clasă care oferă ocaziile de finisare a 
abilităţilor comportamentale sau interpersonale într-un context simulat 

Jurnalul de bord-Jurnalelor de bord pot furniza mijloace utile de evaluare a progreselor rezultatelor 
sau a performanţei elevilor în cadrul unei sarcini cum ar fi o temă, un proiect sau o anchetă. Pentru a fi 
eficient, elevilor ar trebui să li se dea instrucţiuni clare asupra informaţiilor esenţiale care urmează a fi 
înregistrate în jurnal. 

Prezentarea orală- Elevii trebuie să susţină un discurs pregătit sub forma unei adresări, a unui raport 
sau a unei opinii considerate. O prezentare orală poate fi oferită ca o alternativă la o prezentare scrisă din 
acelaşi domeniu sau poate fi folosită ca instrument de evaluare de sine stătător. 

Potrivire întrebare-răspuns- Acest tip de întrebări sunt o variantă a alegerii multiple în care elevilor 
li se dau două liste pe care trebuie să le potrivească una cu cealaltă: o serie de cuvinte sau afirmaţii şi o serie 
de răspunsuri. 

Proiectul- Proiectul este o creaţie substanţială în cadrul căruia elevilor le este cerut să efectueze 
cercetarea, planificarea, rezolvarea de probleme şi evaluarea de-a lungul unei perioade extinse de timp. 
Unele proiecte pot include o componentă practică. Proiectele sunt mai cuprinzătoare şi cu final mai deschis 



 

 

decât temele şi pot fi abordate individual sau de un grup de elevi. Multe proiecte pot implica elevi care 
muncesc fără supraveghere atentă dar în scopul autenticităţii, nivelurile de supraveghere ar trebui 
specificate. Un proiect se termină în general cu un raport sau cu un obiect produs sau cu o combinaţie a 
acestora. 

Studiul de caz -Într-un studiu de caz elevilor li se dă descrierea unui eveniment într-o natură reală 
sau simulată ca bază pentru evaluarea unor abilităţi ca luarea deciziilor, planificarea sau estimarea. 

Tema de lucru- Tema este o sarcină care implică rezolvarea unei probleme cu îndrumări, structură 
şi lungime clare. O temă de lucru e mai structurată şi cu un final mai puţin deschis decât un proiect. Elevilor 
nu le este oferită o largă gamă de selecţie a conţinutului sau a metodologiei. 

Testul auditiv- Este un test al abilităţilor de ascultare, de exemplu în cazul limbilor străine sau al 
muzicii, utilizând stimuli în direct sau înregistraţi. 

Ĩn conceperea instrumentelor de evaluare, evaluatorul trebuie să pornească de la selectarea 
obiectivelor semnificative pentru evidenţierea progresului şcolar realizat de elevi şi care trebuie evaluate, 
precum şi de la indicii de calitate pe care să-i îndeplinească un astfel de test, astfel încât să ofere date şi 
informaţii precise asupra nivelului de pregătire al elevilor şi asupra procesului de predare-învăţare . 
Eficacitatea testului se poate evalua pe baza următoarelor criterii: validitatea –, fidelitatea, aplicabilitatea 
, obiectivitatea. 

Dacă profesorul selectează cunoştinţele în funcţie de tipul de curriculum ales şi îşi respectă rolul, 
atunci şi elevul reuşeşte să obţină rezultate notabile. Reluând, dezvoltând, fixând şi sistematizând în 
modalităţi diferite, se evită monotonia şi este imposibil ca un elev cu un intelect normal să nu asimileze 
temeinic cunoştinţele studiate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățite.  

Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează.  

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt. Învăţământul preşcolar 
are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fişe de evaluare. 

Metodele și tehnicile de evaluare în învățământul preșcolar sunt tradiționale (probe scrise, probe 
orale, probe practice) și alternative (metoda cubului, portofoliul, metoda R.A.I., metoda acvariului, 
observarea sistematică, etc.) 

Cea mai răspândită metodă este evaluarea orală realizându-se prin întrebări și răspunsuri. Evaluarea 
orală este specifică situațiilor în care performanța trebuie obținută prin comunicare orală.  

Metodele orale prezintă unele avantaje ca:- posibilitatea dialogului educatoare- preșcolar în cadrul 
căruia educatoarea își poate da seama de ceea ce știe copilul și de ceea ce gândește el;- reprezintă un mijloc 
util de verificare a pregătirii preșcolarilor;- îndeplinește funcții de învățare prin repetarea și fixarea 
cunoștințelor. Evaluarea la prescolari se poate realiza și în scris sub forma fișelor de evaluare. Evaluarea 
prin probe scrise prezintă următoarele avantaje: - permite posibilitatea verificării multor preșcolari în timp 
scurt; - este convenabilă preșcolarilor timizi; - are obiectivitate ridicată; - sunt diminuate stările tensionate 
de stres. Evaluarea la preșcolari se realizează și prin probele practice. Evaluarea prin probe practice consă 
în verificarea unor capăcități sau abilități. În grădiniță aceste probe sunt asociate activităților de pictură, 
desen, modelaj, construcții, gospodărești. Rezultatele activităților practice vor fi expuse în grădiniță și pot 
fi apreciate și evaluate de către educatoare, copii și părinți.  

Noile schimbări apărute în învățământul preșcolar privind modălitățile de predare, care așază în 
centrul actului educațional, copilul și interesele acestuia, impun și noi strategii de evaluare. Obiectivele 
evaluării trebuie să fie în concurență cu obiectivele interdisciplinare ale actului predării. Dintre metodele și 
procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor în grădiniță putem folosi următoarele: - 
Ghicitorile - Diagrama Venn - Ciorchinele - Cubul – brainstorming – Metoda acvariului, etc. 

 Deoarece ambele tipuri de metode prezintă atât avantaje, cât şi limite / dezavantaje, este necesară 
îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume metodă de evaluare fiind determinată de vârsta copiilor, de volumul 
de cunoştinţe, de categoria de activitate şi, în mod deosebit, de obiectivele urmărite.  
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 Evaluarea reprezintǎ un proces continuu şi de duratǎ, putȃndu-se face la începutul programului de 

instruire, pe parcursul acestuia sau la finalul sǎu. Ea trebuie sǎ asigure evidenţierea progresului înregistrat 
de elev în raport cu sine însuşi în vedera atingerii obiectivelor sau realizǎrii competenţelor prevǎzute de 
programǎ. Cȃnd vorbim de evaluare ne referim nu numai la cantitatea de informaţie de care dispune elevul, 
dar şi la ceea ce poate el sǎ facǎ utilizȃnd ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. 

Evaluarea are trei funcţii principale şi anume: 
- funcţia diagnosticǎ - are în vedere depistarea lacunelor şi greşelilor elevilor şi înlǎturarea acestora; 
- funcţia prognosticǎ - pune în evidenţǎ performanţele viitoare ale elevilor; 
- funcţia de selecţie - clasificarea candidaţilor la examene şi concursuri. 
Evaluarea iniţialǎ se realizeazǎ la începutul unui program de instruire sau la începutul unei perioade 

de instruire( semestru, an şcolar, ciclu de învǎţǎmȃnt) şi are ca scop stabilirea nivelului de pregǎtire al 
elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilitǎţi, în vederea asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare şi a condiţiilor în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmeazǎ. Evaluarea iniţialǎ se relizeazǎ ori de cȃte ori un profesor preia pentru prima datǎ o clasǎ de elevi. 

Aceasta este impusǎ de faptul cǎ, la începutul unei activitǎţi de instruire, existǎ o oarecare 
eterogenitate în rȃndul elevilor în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilitǎţile, în general a posibilitǎţilor de 
învǎţare a noilor cunoştinţe. 

 Evaluarea iniţială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor, dar în acelaşi 
timp se ocupǎ şi de planificarea unor eventuale programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie 
eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire 
a elevului, pornind de la obiectivele propuse. 

Pentru a diagnostica nivelul de pregǎtire al elevilor se pot utiliza probe scrise, teste sau verificǎri 
orale. Rezultatele obţinute se raporteazǎ la obiectivele instructiv-educative ale capitolului sau etapei de 
instruire evaluate. 

Obiectivele generale urmǎrite prin principalul instrument de evaluare a comportamentului cognitiv şi 
anume proba de cunoştinte la matematicǎ trebuie sǎ fie formulate în funcţie de anumite abilitǎţi specifice: 

- folosirea limbajului matematic adecvat, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice 
matematicii; 

- reconstituirea şi reproducerea unor definiţii şi simboluri; 
- aplicare în practicǎ şi rezolvarea unor probleme; 
- explorare, investigare şi rezolvare de probleme prin metode variate; 
- calcul rapid cu numere naturale sau întregi; 
- exprimarea datelor cu ajutorul simbolurilor; 
- construirea unei probleme; 
- capacitatea de a face generalizǎri; 
- investigarea valorilor de adevǎr a unor afirmaţii şi folosirea elementelor de logicǎ şi de teoria 

mulţimilor; 
- utilizarea proprietǎţilor unor figuri geometrice sau corpuri geometrice în rezolvarea unor probleme 

cu conţinut practic; 
- extragerea de informaţii cu caracter matematic din diverse surse şi întelegerea semnificaţiei acestora. 
În didactica modernǎ, funcţiile evaluǎrii au cǎpǎtat o pondere mai mare în procesul instructiv-

educativ. Astfel ar trebui sǎ notǎm nu numai volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ci şi gradul în 



 

 

care informaţiile dobȃndite în şcoalǎ au capacitatea de a se integra practicii sociale, informaţii care sǎ fie 
instrumente ale educaţiei ulterioare, permanente. Profesorul trebuie sǎ considere evaluarea ca pe un mijloc 
de autoperfecţionare a sa. 

În mod ideal, profesorul ar trebui sǎ aibǎ o evidenţǎ clarǎ a progesului şcolar al fiecǎrui elev al sǎu, 
alta decȃt cea din catalog. Aceastǎ evidenţǎ ar fi bine sǎ cuprindǎ o apreciere a elevului fǎcutǎ la început de 
an şcolar, prin nota obţinutǎ la testul de evaluare iniţialǎ, apoi consemnarea în aceastǎ evidenţǎ a progreselor 
observate la rǎspunsurile orale sau evaluǎrile curente, la formele de activitate independentǎ din lecţie sau 
temele pentru acasǎ. Aceastǎ evidenţǎ, determinǎ elevul la o pregǎtire continuǎ, îl ajutǎ sǎ se autoaprecieze 
mai bine iar profesorul poate desfǎşura o activitate diferenţiatǎ mult mai eficientǎ. 

Cele mai elocvente dintre strategiile alternative de evaluare la matematicǎ sunt: referatul, investigaţia, 
proiectul, portofoliul şi autoevaluarea. 

Referatul este un instrument cu caracter formativ şi creativ care reuşeşte sǎ înglobeze zone întinse de 
conţinut. Poate fi utilizat la clasele mari pentru motivarea elevilor cu potenţial înalt. La matematicǎ se poate 
folosi referatul de investigaţie ştiinţificǎ independentǎ şi referatul bibliografic. 

Investigaţia este instrumentul care faciliteazǎ aplicarea în mod creativ a cunoştinţelor şi explorarea 
situaţiilor noi sau foarte asemǎnǎtoare cu experienţa anterioarǎ. Este o metodǎ de evaluare în care elevul 
este pus în situaţia de a cǎuta o soluţie la exigenţe şi complexitǎţi diferite. 

Proiectul este o metodǎ complexǎ de evaluare individualǎ sau în grup. Poate avea conotaţie teoreticǎ, 
practicǎ, constructivǎ şi creativǎ. Se poate derula pe o perioadǎ mare de timp, pe secvenţe determinate 
dinainte sau structurate circumnstanţial. 

Portofoliul este o metodǎ de evaluare proiectatǎ într-o secvenţǎ mai lungǎ de timp şi oferǎ 
posibilitatea de a emite o judecatǎ de valoare, bazatǎ pe un ansamblu de rezultate; acesta se poate încadra 
într-o evaluare sumativǎ. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale. Cu 
acest prilej, elevul va înţelege mai bine obiectivele şi conţinutul sarcinii. Se poate folosi sub formele: 
autocorectare sau corectare reciprocǎ, autonotare controlatǎ, notare reciprocǎ. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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Evaluarea are rolul de a măsura și a constata eficiența procesului instructiv-educativ, raportată la 

îndeplinirea fucțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății contemporane. Evaluarea trebuie 
să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la norme de grup. Progresul 
copilului trebuie monitorizat cu atenție, înregistrat, comunicat și discutat cu părinții.  

Evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcții. Prima este măsurarea, adică ce a învățat copilul. A 
doua funcție este cea de predicție, adică nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, 
în special intrarea în școală. Ultima funcție este cea de diagnoză, descrierea stării de fapt și identificarea 
aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului.  

Ca și forme de evaluare putem aminti evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea sumativă.  
 Evaluarea inițială se realizează la începutul fiecărui an școlar, în primele două-trei săptămâni. 

Educatoarea observă copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și poartă discuții atât cu 
părinții, cât și cu copiii, în vederea obținerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la nivelul 
de cunoștințe, dezvoltarea psiho-fizică și deprinderile copiilor din grupă. 

 Evaluarea continuă, cunoscută și ca evaluare formativă, se realizează pe tot parcursul desfășurării 
procesului de învățământ, prin verificări sistematice. Scopul acestei evaluări este de a oferi educatoarei 
informații despre gradul în care preșcolarii stăpânesc conținuturile predate.  

 Evaluarea sumativă/finală se realizează la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșitul 
unui semestru, an școlar sau ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul 
programului și o estimare globală a rezultatelor, pe perioade lungi.  

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care preșcolarilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi 
nivelul de pregătire. Cel mai frecvent metodele sunt grupate în două mari categorii: metode tradiționale și 
metode complementare. Dintre metodele tradiționale de evaluare fac parte probele orale, probele scrise și 
probele practice.  

Pe lângă aceste metode tradiționale, în evaluare se pot utiliza și metode moderne, interactive, precum 
metoda R.A.I. sau metoda cubului.  

Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica, prin întrebări 
şi răspunsuri, ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă 
– Interoghează şi implică respectarea următoarele pași: prima dată se stabilește conținutul supus evaluării, 
se oferă o minge preșcolarului desemnat să înceapă activitatea. Acesta formulează o întrebare și aruncă 
mingea către un coleg care va răspunde la întrebare. La rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, 
adresându-i o altă întrebare. Acel copil care nu poate să răspundă la întrebare, va ieși din „joc”, răspunsul 
fiind specificat de către copilul care a adresat întrebarea. „Jocul” continuă, până vor rămâne numai 
preșcolarii care demonsrează că dețin cunoștințe solide despre tema evaluată. La final educatoarea clarifică 
și răspunde la eventualele înrebări rămase fără răspuns.  

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situații din mai multe perspective, 
permițând abordarea complexă și integratoare a unei teme. Etapele acestei metode sunt următoarele: se 
realizează un cub al cărui fețe sunt scrise cuvintele descrie, compară, analizează, asociază, aplică și 
argumentează. Este anunțat subiectul pus în discuție. Se formează 6 grupuri de 4-5 copii, fiecare dintre ele 
examinând tema din perspectiva cerinței de pe una dintre fețele cubului. Descrie un animal sălbatic. 
Compară animalul sălbatic cu animalul de casă. Analizează rasele de animale sălbatice întâlnite în cărți. 
Asociază comportamentul unui animal sălbatic cu compotamentul unui animal de casă. Aplică unele 
informații despre animalele sălbatice pentru a explica relația lor cu omul. Argumentează pro sau contra: 
„Animalele sălbatice sunt folositoare omului.” La sfârșit se organizează o discuție frontală, în care copiii 
prezintă răspunsul formulat. Toți copiii din grupă analizează răspunsul, fac comentarii și solicită 
reformularea întrebăilor pentu a fi siguri că au răspuns corect. 



 

 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în evaluările preșcolarilor. Părerea 
mea este, că abordând aceste metode de evaluare interactive, preșcolarii vor fi mai interesaţi şi rezultatele 
vor fi mai productive. 
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STRATEGII DIDACTICE PRIVIND EVALUAREA COMUNICĂRII LA 
COPIII DEFICIENŢI MINTALI 

 
PROF. LOGOPED EMESE SZÉKELY 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BECLEAN 
 
Procesul de învăţământ ca proces complex rezultat din exercitarea funcţiilor sale esenţiale – cele de 

predare, învăţare şi evaluare, concretizate în forme de activitate, metode, procedee, strategii de acţiune, 
reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii copilului, este factorul cel mai de seamă care 
transpune în practică idealul educaţional – dezvoltarea personalităţii şi presupune utilizarea unor metode 
care să conducă la dezvoltarea optimă, progresivă a copilului, sub toate aspectele: psihic, fizic, intelectual, 
la asimilarea de către el a conţinuturilor şi valorilor ştiinţifice, literar-artistice, etice, lingvistice, tehno-
practice etc. cu care operează şcoala. 

Aceste deziderate se realizează prin intermediul unor metode de predare şi învăţare şi includ: 
strategiile didactice, metode şi procedee. Fiecare metodă dobândeşte valoare prin eficienţa cu care conduce 
activitatea copilului spre realizarea obiectivului propus. Există mai multe criterii de clasificare a metodelor 
în funcţie de izvorul principal al cunoaşterii sau învăţării şcolare, metoda de transmitere şi însuşire a 
cunoştinţelor, de explorare şi descoperire, bazate pe acţiune. 

Principalele metode folosite şi care fac obiectul metodicii dezvoltării vorbirii sunt: observaţia, 
demonstraţia, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, experienţa dirijată, povestirea, descrierea, lectura, 
metodele de simulare (jocurile didactice şi învăţarea prin dramatizare). 

 Activităţilor de terapia tulburărilor de limbaj vizează formarea la copii a deprinderilor de exprimare 
corectă, sub aspect fonetic, lexical, gramatical, prevenirea şi corectarea unor defecte de vorbire, îmbogăţirea 
vocabularului, însuşirea treptată a structurilor gramaticale, stimularea şi dezvoltarea gândirii pe baza 
activizării limbajului, dezvoltarea limbajului şi a comunicării cu respectarea structurilor gramaticale, 
formarea vorbirii coerente, expresive, adecvate la context, prin modelarea laturii sonore a limbajului. 

Activitatea de evaluare a randamentului şcolar este o componentă esenţială a procesului didactic, 
reprezentând „punctul final într-o succesiune de evenimente” care îndeplineşte câteva funcţii importante: 

• de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare, a randamentului şcolar; 
• de diagnosticare a activităţilor desfăşurate; 
• de predicţie (prognosticare), de găsire a unor soluţii pentru eliminarea neajunsurilor din activitatea 

desfăşurată, reglarea şi perfecţionarea acesteia.  
Evaluarea este o acţiune complexă, care se realizează prin mai multe operaţii: măsurarea fenomenelor, 

a rezultatelor, interpretarea şi aprecierea datelor obţinute, adoptarea deciziilor care să conducă la 
ameliorarea, înlăturarea neajunsurilor, în scopul îmbunătăţirii activităţii în secvenţa următoare. 

Evaluarea în procesul de instruire şi educare îndeplineşte o serie de funcţii specifice, pedagogice, care 
privesc pe participanţii la acest proces: educator-educat. 

Evaluarea precedă activităţilor de predare şi învăţare ale căror rezultate la măsoară, apreciază, este 
prezentată în orice activitate de instruire, educare pe tot parcursul anului şcolar. 

Evaluarea randamentului şcolar se află în interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea: 
- furnizează informaţii cu privire la nivelul de pregătire a copiilor, la rezultatele obţinute, la calitatea 

şi desfăşurarea procesului de învăţământ; 
- informează educatorul asupra calităţii activităţilor, asupra conţinutul cunoştinţelor transmise şi 

dacă a folosit metode şi procedee adecvate pentru a se face înţeles; 
- oferă copiilor posibilitatea de a-şi evalua performanţele, le stimulează şi stimulează activitatea de 

învăţare, contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea trebuinţei de autoapreciere; 
- permite educatorului, să descopere lacunele acestora, să elaboreze un program de exerciţii, 

explicaţii suplimentare, survenite să recupereze retardul, să intervină cu modificările ce se impun în 
următoarele secvenţe de instruire. 

Evaluarea randamentului şcolar cuprinde variate forme de verificare, metode şi procedee de 
evidenţiere a performanţelor atinse. După modul lor de integrare în desfăşurarea activităţii didactice, 



 

 

pedagogii utilizează trei forme ale evaluării: a) evaluare iniţială; b) evaluare cumulativă (sumativă) şi c) 
evaluare continua (formativă). 

 Evaluarea rezultatelor obţinute de elevii cu deficienţe pot fi obţinute prin mai multe forme de 
verificare, metode şi procedee: observarea atentă a comportamentului de învăţare al grupei/clasei: 
conversaţia (dialogul), probe de control (orale, scrise, practice), studiul produselor activităţii, testele, fişele 
de evaluare ş.a. 

Caracterul evaluării în trebuie să fie formativ-predicativ, trebuie aplicate probe pentru verificare a 
corectitudinii exprimării, pronunţiei, probe de alcătuire de propoziţii, pentru determinarea volumului 
vocabularului, a capacităţii de a pune întrebări, de a relata , de a purta conversaţii pe teme alese sau date, 
probe de creativitate etc. 

Preocupările în problema evaluării fac parte din domeniul creşterii continue a eficienţei activităţii 
didactice, a optimizării procesului de învăţământ. 
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 Anca, M.D. (2002), Logopedie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
 Moldovan, I. (2006), Corectarea tulburărilor limbajului oral, Ed. PUC, Cluj-Napoca 
 Vrăşmaş, E., Stanică, C. (1997), Terapia tulburărilor de limbaj. Intervenţii logopedice, EDP, 

Bucureşti. 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. SZEKELY MARIA DANIELA 

SC. GIMN. ALEXANDRU IOAN CUZA, TG. MUREŞ 
 
Pe această temă s-au scris foarte multe pagini şi este cunoscut faptul că una din provocările societăţii 

contemporane este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea informală şi cea 
nonformală. Sistemul şcolar, ca subsistem al macrosistemului de educaţie, prin oferta sa educativă 
contribuie la dezvoltarea, formarea şi evoluţia personalităţii copilului, respectiv tânărului. Problematica 
evaluării este şi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică. 

Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 
şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

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

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

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

diverse; 
Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc 
strategii de evaluare variate, ce îmbină evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este 
esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre 
aspectele informative şi cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 



 

 

- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 
completării unor lacune.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 

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

- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Prin metodele de evaluare fiecare cadru didactic urmăreşte reuşita şcolară a elevilor, reuşită care le 

asigură integrarea într-o societate aflată într-o permanent schimbare şi cu cerinţe tot mai mari. În continuare 
sunt abordate patru aspecte ale noţiunii de reuşită şcolară, implicit ale sistemului de evaluare: 

• În prezent, această reuşită depinde, în primul rând, de aptitudinile elevului de a se exprima operativ 
în scris, care, la rândul ei, este în funcţie de capacitatea fiecăruia de memorizare a datelor. Examenul 
privilegiază, deci, această capacitate, punând accentul mai mult pe cunoştinţe decât pe deprinderi, mai 
curând pe memorizare decât pe priceperea de a sesiza esenţa unei probleme, în sfârşit, mai mult pe 
exprimarea scrisă decât pe alte forme de comunicare. 

• Un alt aspect al reuşitei şcolare care trebuie avut în vedere şi care este mai dificil de evaluat, fiind 
deci mai slab înregistrat la examene, îl constituie capacitatea elevului de a utiliza cunoştinţele, de preferat 
aceleia de a le însuşi, aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă pe plan practic decât pe plan teoretic. 

• O a treia problemă este aceea a aptitudinilor personale şi sociale: predispoziţia elevului de a 
comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul 

• colectivului şi al său), spiritul de iniţiativă, încrederea în sine, capacitatea de a lucra singur, fără 
supraveghere. Practic, asemenea calităţi nu intră în preocupările comisiilor de examen. 

• Un al patrulea aspect priveşte motivaţia elevului şi autoangajarea, puterea de a accepta eşecul fără 
a-i dramatiza urmările, perseverenţa, convingerea că trebuie să înveţe fără a se lăsa descurajat de 
dificultăţile întâmpinate. Multor elevi intraţi în şcoală fără motivaţie, profesorii au reuşit să le cultive 
interesul pentru învăţătură, ca o precondiţie a reuşitei şcolare. În cazurile în care şcoala n-a acordat cuvenita 
importanţă acestui aspect, celelalte trei au fost, în mod automat, neglijate. 

Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: SZEREFI-SAS EMŐKE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MISKOLCZY KÁROLY”, MIȘCA, JUD. BIHOR 
 
Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 

direcții: 
1. Sumativa care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele. 
2. Formativa care analizează situațiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

diverse. 
1. Evaluarea sumativă se realizează la sfărșitul unui semestru, an, ciclu de învățământ sai chiar și la 

sfârșitul unui capitol. Ea are funcție de ierarhizare și de certificare. 
2. Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecției și are o funcție de 
reglare. De asemenea evaluarea inițială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau 

pe nivelul de studiu ceea ce practică în unele cazuri la limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e 
la fel de importantă deoarece ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informația predată a fost înțeleasă.  

Analizând practicile evaluative ,Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare 
este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sacțiune , limitata la verificare și notare, ci ca 
proces ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential 
– formativa, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a 
activității în ansamblu “. 

Metodele:  
 Metode tradiționale: 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind că 

mai des folosite. În aceasta categorie inttră probele orale, probele scrise și probele practice. 
• Probele orale 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurilor anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin întrebări ajutoare la răspunsul așteptat, 
-clarificarea pe moment a eroilor apărute, 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-si manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare, 
-interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal, 
-nivel scăzut de validitate și fidelitate, 
-consum mare de timp. 
Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea investigația, 

autoevaluarea, fișă de evaluare, chestionarul. 
 Metode complementare (alternative) de evaluare 
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematică a activității și 

comportamentului elevilor, evaluarea prin investigație, evaluare proiectelor, evaluarea portofoliilor, 
autoevaluarea, hartile conceptuale. 

 Evaluarea în contextul învățării prin cooperare 
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învățată pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor. Elevii învățată împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, eleviilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitățile de răspundere individuală. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. SZILAGYI MIHAELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „A. IANCU” BELIȘ 
 
 Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia. Am putea spune mai precis că evaluarea este acel punct final în întreaga serie 
de acţiuni legate de proiectare, de organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-
educativ. Esenţa evaluării este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, 
ținînd cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi 
perfecţionată în timp. 

 Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

 Are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al unui ciclu școlar, 
al unui an școlar sau semestru, al unei unitați de învațare). Are funcție diagnostică, scopul fiind cunoașterea 
stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție prognostică, prin 
proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii.  

 La începutul fiecărui nou an școlar se face o recapitulare (una-doua săptamâni) a materiei predate 
anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi folosite în predarea noii materii. În 
această etapă evaluarea se face prin examinare orală. La finalul recapitularii se dă un test ce conține aplicații 
la materia recapitulată (simple și cu grad mediu de dificultate): se evidențiază lacunele elevilor; luând 
evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul iși face un plan de recuperare și proiectează activitatea 
diferențiată. Uneori testul inițial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului școlar. 

 Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul de cunoștințe, deprinderi și atitudini 
dobândite anterior. Profesorul stabilește ce competente specifice dorește să evalueze și alege acele 
continuțuri pe care le consideră relevante. 

 Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevului sau ierarhizarea lor și astfel se 
recomandă raportarea la bareme de evaluare. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 
reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să 
trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca 
o evaluare propriu-zisă care implică emoții, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării 
itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor 
favorabile unei noi învățări. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). 

 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 

 Copiii, elevii, trebuie să înțeleagă faptul că ei trebuie să învețe nu doar pentru notă ci, în primul rând, 
pentru a întâmpina și a împlini acea dorinţă de a şti, a cunoaşte, a se dezvolta, a înțelege și a descoperi, 
acestea constituind un mare pas, un adevărat progres în dezvoltarea psihică şi în cadrul activității şcolare a 
elevului. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE 

 
PROFESIA: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

NUMELE CADRULUI DIDACTIC: SZOCS EVA-ZSUZSANNA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ KUN KOCSARD, OJDULA, JUD. COVASNA 

 
Evaluarea inițială, predictivă sau diagnostizarea constituie elementul pricipal al procesului instructiv-

educativ. 
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare; “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare, interactive, creative, de cooperare) constituie rezultatul mai multor factori: scopul şi 
obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei 
şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor 
modalităţi de procedare. Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre 
metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele cu iteme variate. 

Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc 
completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere 
globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie să evidențiem reușitele elevilor până în 
acel moment. Aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizează energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  
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EVALUARE INIŢIALĂ 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 

 
SZŐCS ILDIKÓ, EDUCATOARE 

GRĂDINIȚA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT CIMBORA BARAOLT 
 
Nivel preșcolar 
 

TEST Obiective de referinţă 
 

Tema activităţii / 
Forma de realizare 
și sarcini/itemi 

Aspect specific 
Indicatori 

Punctaj Total 
max 

 
A. 

 
- Să-şi îmbogăţească 
experienţa senzorială, ca 
bază a cunoştinţelor 
matematice referitoare la 
recunoaşterea, denumirea 
obiectelor, cantitatea lor, 
clasificarea, constituirea 
de grupuri/ mulţimi, pe 
baza unor însuşiri comune 
(formă, mărime, culoare) 
luate în considerare 
separat sau mai multe 
simultan; 
- Să efectueze operaţii 
cu grupele de obiecte 
constituite în funcţie de 
diferite criterii date ori 
găsite de el însuşi: triere, 
grupare/regrupare, 
comparare, clasificare, 
ordonare, apreciere a 
cantităţii prin punere în 
corespondenţă. 
- Să înţeleagă şi să 
numească relaţiile spaţiale 
relative, să plaseze obiecte 
într-un spaţiu dat ori să se 
plaseze corect el însuşi în 
raport cu un reper dat. 
- Să recunoască, să 
denumească, să 
construiască şi să utilizeze 
forma geometrică cerc, 
pătrat, triunghi, dreptunghi 
în jocuri. 
- Să efectueze operaţii 
şi deducţii logice, în cadrul 
jocurilor cu piesele 
geometrice 
- Să numere de la 1 la 
10 recunoscând grupele cu 
1-10 obiecte şi cifrele 
corespunzătoare. 
- Să efectueze operaţii 
de adunare şi scădere cu 1-
2 unităţi, în limitele 1-10. 
- Să identifice poziţia 
unui obiect într-un şir 

  
La magazinul de 
jucării 
Să ajutăm pe 
mama lui Sorin! 
Joc didactic 
Numărăm jucăriile 
pe raftul 
magazinului 
Să numărăm pentru 
Zizi! 
Ce crezi, câte jucării 
sunt pe raft? 
Oare încap jucăriile 
pe raft? Să 
măsurăm! 
Care este mai grea? 
Estimare, măsurare 
Să facem ordine pe 
raft, să aranjăm 
jucăriile după cum 
ne spune 
vânzătoarea! 
Mingea a pierdut 
bulinele, să desenăm 
noi! 
Caută mingea din 
mijloc desenează 
cinci buline în cerc! 
În cercul din dreapta 
cu o bulină mai mult, 
în cercul din dreapta 
cu o bulină mai puțin 
Alege forma 
geometrică spusă de 
Zizi! Ea arată tu 
spune ce este! Caută 
în magazinul de 
jucării forme 
geometrice! 
Să aranjăm jucăriile 
după mărime, 
culoare 
Trebuie să ne 
grăbim, cât e ceasul? 
Să o ajutăm pe 
Cenușăreasa! 
Separăm jucăriile de 
celelalte obiecte 

Reprezentări elementare matematice 
(numere, reprezentări numerice, 
operaţii, concepte de spaţiu, forme 
geometrice, înţelegerea modelelor, 
măsurare) 
 
a) Recunoaşte, numeşte cifrele în 
limitele 1-10. 
b) Numără cu uşurinţă din 
memorie până la 10 
c.) Numără 10 obiecte prin corespondenţă 
1 la 1.  
 
d.) Face estimări ale cantităţii utilizând 
numerele.  
 
e.) Estimează mărimi, lungimi, greutăţi 
utilizând instrumente de măsurare.  
f.) Cunoaşte ordinea numerelor în şirul 1-
10. 
g.) Utilizează numere şi operaţii simple 
h.) Identifică şi numeşte diferite forme 
geometrice: cerc, pătrat triunghi, 
dreptunghi, 
i.) Recunoaşte forme geometrice în 
obiectele din mediul înconjurător. 
k.) Grupează obiectele după un criteriu dat 
l.) Citeşte timpul – ora, jumătate de oră. 
m.) Utilizează jucării manipulative 
matematice, obiecte cu cifre, jocuri cu 
cifre şi monezi în activităţile zilnice. 
n.)Separă jucăriile de alte obiecte;  
o)copiază după model construcție un rând 
de obiecte 
p.) Denumeşte poziţia păpușii: sus, jos, 
sub, pe 
r.) Aşază mașina în poziţia cerută. 
 
 
 
 
 

 
Câte un 
punct 
pentru 
fiecare 
sarcină 
rezolvată 

 
16 p 



 

 

utilizând numeralul 
ordinal. 
- Să realizeze serieri de 
obiecte pe baza unor 
criterii date ori găsite de el 
însuşi. 
- Să compună şi să 
rezolve probleme simple, 
implicând adunarea/ 
scăderea în limitele 1-10 
 
 

Construieşte, după 
model, un tren din 
cuburi (1 – mare, 1 – 
mic)  
Unde este păpușa;? 
Pune mașina ....! 
 
 
 
 

Testarea se va desfăşura individual sau în grupuri mici. Vor fi prezentate sarcinile şi modul de 
realizare a acestora, în mod general, apoi se va prezenta câte o sarcină, pe rând, urmată imediat de rezolvarea 
ei de către câte un copil.  

PUNCTAJ 
0 – 4 p insuficient 
 5 – 8 p suficient 
9 - 12 p bine 
13 – 16 p foarte bine 



 

 

INDICAŢII PARŢIALE ÎN TESTUL DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. GIGI TĂBĂCARU, 
LICEUL TEHNOLOGIC PAUL DIMO GALAŢI 

 
Întrucăt evaluarea inițială este o evaluare internă, fiind întreprinsă de persoana care este direct 

implicată în activitatea de învățare, aceasta ar trebui să verifice și alte componente și abilități ale elevilor 
nu doar cunoștinte specifice unei anumite discipline. Evaluarea initială trebuie să permită cunoașterea 
detaliată a elevului cu scopul final de planificare a activităților de învățare și a tehnicilor de predare/ 
transmitere de noi cunoștințe adaptate la nevoile elevilor. 

În planificarea testării inițiale trebuie stabilite obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare 
asupra caracteristicilor și particularităților elevilor din școala respectivă. Testul inițial trebuie să permită 
recunoaşterea competenţelor dobândite anterior – pe căi formale, nonformale şi informale – în raport cu 
cerinţele formulate prin standardele de performanţă, pentru educația de bază şi standardele de pregătire 
profesională, aprobate pentru nivelul de învăţământ respectiv. Itemii de evaluare se construiesc pe baza 
standardelor de evaluare pentru fiecare nivel, standarde care sunt specificate în programele şcolare 
aprobate. 

Evaluarea predictivă la disciplina informatică si tehnologia informației și a comunicaţiilor se face la 
început de ciclu şcolar – clasa a V-a sau a IX-a - cu scopul de a analiza cunoștințele acumulate de elevi în 
cadrul ciclului de învățămant anterior, dar poate fi utilizată și ca nivel zero pentru proiectarea eficientă şi 
realistă, a conținuturilor noilor informații ce vor fi comunicate elevilor. 

Pentru a se realiza o evaluare inițială eficientă în cadrul matricei de specificații trebuie combinați 
itemi obiectivi de mai multe tipuri – itemi cu alegere simplă, multiplă, itemi de împerechere, cu răspuns 
dual. Din totalul de itemi se poate crea un procent de 20-40%, în care elevul să primească anumite indicații 
și să poată realiza modificări în timpul acelui test - itemi de completare, care să își schimbe culoarea în 
functie de raspunsul ales - verde raspuns correct, roșu total greșit, galben răspuns parţial corect), sau itemi 
de împerechere, care să ofere informații despre posibila soluţie parțială. De asemenea se poate utiliza 
tehnica alegerii duale care oferă elevilor șansa de a asocia unul sau mai multe enunțuri cu una din 
componentele unor cupluri de alternative duale. 

Pentru evaluarea iniţială, la disciplinele informatică și tehnologii ale informației și comunicațiilor o 
variantă este testarea pe computer, o testare e-learning care încorporează toate nivelurile de cunoștințe, atât 
formal, cât şi nonformal, evaluare care utilizează reţelele informaţionale. Pentru acest tip de evaluare 
rezultatul este afisat în timp real elevului, iar cadrul didactic are posibilitatea de a analiza rezultatele pe 
baza datelor stocate şi transmise către evaluator de sistemul de management al testului. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN PROCESUL INSRUCTIV-
EDUCATIV 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – TĂBĂRAȘ ALINA-GEORGETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORÂCIU 
 
MOTTO : „Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa 

pe alţii.“ Ralph Waldo Emerson 
 
 Startegiile sau formele de evaluare îngăduie o anumită clasificare, dacă plecăm de la trei repere 

principale: cantitatea de informație sau experiență încorporabile de către elevi, axa temporală la care se 
raportează verificarea și sistemul de referință pentru emiterea valorilor.  

În funcție de perspectiva temporală, putem identifica: evaluarea inițială, care se face la începutul 
unei etape de instruire (prin teste docimologice, concursuri, harta conceptual, investigaţia, chestionarul, 
testele, etc.), evaluarea continuă, care se face în timpul secvenței de instruire (prin tehnici curente de 
ascultare, teze, etc.), și evaluarea finală, care se realizează la sfârșitu unei perioade de formare (prin 
examene, de pildă).  

 Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p.117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză, se 
afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea iniţială permite să se prevadă şansele de succes ale programului. Profesorul poate să 
verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor în scopul optimizării nivelului de pregătire de la care 
pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care 
urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. Datele obţinute prin evaluările 
iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai adecvat de predare a noului conţinut, 
dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât 
mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să 
înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de 
verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi 
ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele/ calificativele la 
evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au ocazia de a se concentra în mod expres asupra 
rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu 
util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul 
cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele 
ulterioare. 

Pentru întocmirea planificării de la clasa I am ţinut cont de următoarele aspecte: în selecţia temelor, 
conţinuturilor de evaluat, cât şi a competenţelor, am ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale 
unor astfel de evaluări iniţiale cu un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a 
rezultatelor prin raportare la evaluările finale; am proiectat matricea de specificaţii; am elaborat itemii şi 
am conceput testele în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor; am trecut la elaborarea schemelor/ 
baremelor de evaluare; am avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de 
studiu, respectiv cele din clasa pregătitoare, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent, 
putându-se astfel identifica cunoştinţe, abilităţi/ deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor 
elevilor şi, mai ales, care facilitează proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a 
elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial sau stimulativ. 

 De exemplu la disciplina Matematică și explorarea mediului, la clasa I am ales următoarele 
competențe specifice: 

Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 – 
31; 
Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat. 
 Am propus următoarele Obiective operaționale:  
*Să raporteze corect numărul la cantitate; 



 

 

*Să scrie vecinii numerelor date; 
*Să efectueze operația de adunare sugerată de textul problemei și desen ; 
*Să enumere numerele pare în concentrul 0 – 20; 
*Să ordoneze crescător și descrescător numerele date in concentrul 0-31; 
*Să compare două numere punând semnul de relație corespunzător ‹, =, › 
*Să încercuiască obiectele de igienă personală; 
*Să identifice corect părțile componente ale unei plante, marcându-le cu culoarea indicată; 
*Să efectueze o operație de scădere sugerată de text și desen; 
*Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 31. 
Descriptori de performanţă: 

Item 
 

FOARTE BINE BINE 
 

SUFICIENT 

I1 Raporează corect numărul la 
cantitate la toate situațiile  

Raporează numărul la cantitate la 
2 situații 

Raportează numărul la 
cantitate la 1 situație 

I2 Scrie corect vecinii tuturor 
numerelor 

Scrie corect vecinii doar la 4 
numere 

Scrie vecinii a 3numere sau 
partial 

I3 Scrie și efectuează corect 
operația sugerată de text 

Scrie corect operația dar greșește 
rezultatul 

Scrie gresit operația dar pune 
corect rezultatul 

I4 Colorează toate numerele 
pare 

Colorează doar 4 numere pare Colorează 3 numere pare sau 
parțial 

I5 Ordonează corect crescător 
și descrescător numerele 

Ordonează crescător și 
descrescător având 2 greseli 

Ordonează crescător și 
descrescător având 4 greșeli 

I6 Pune semnul de relație corect 
între toate perechile de 
numere 

Pune semnul de relație doar la 4 
numere 

Pune semnul de relație corect 
doar la 3 numere 

I7  Incercuiește 4 obiecte de 
igienă personală 

Incercuiește 3 obiecte de igienă 
personală 

Incercuiește 2 obiecte de 
igienă personală 

I8 Identifică părțile plantei 
marcându-le corect prin 
culoare 

Identifică părțile plantei având o 
singură greșeală 

Identifică parțial părțile 
componente ale plantei 

I9 Scrie și efectuează corect 
operația sugerată de text 

Scrie corect operația dar greșește 
rezultatul 

Scrie greșit operația dar pune 
rezultatul corect 

I10 Efectuează corect toate 
exercițiile  

Rezolvă exercițiile având 2 
greșeli 

Rezolvă exercițiile având 4 
greșeli 

În urma aplicării testului iniţial la Matematică și explorarea mediului s-au desprins următoarele 
concluzii: toţi elevii au recunoscut cadrul natural al anotimpului toamna precum şi raportarea numărului la 
cantitate, scrierea vecinilor numerelor date, efectuarea operațiilor de adunare și scădere corectsugerate de 
textul problemelor și reprezentate prin desen, enumerarea numerelor pare, comparare numerelor naturale 
în concentrul 0-31. 

 Rezultatele obţinute de cei 18 elevi şi măsura în care obiectivele de evaluare stabilite au fost realizate 
ne duc cu gândul că în ceea mai mare parte rezultatele sunt pozitive și există competentele necesare pentru 
dezvoltarea individuală a fiecarui elev. 

În urma celor menţionate mai sus am propus următoarele măsuri ameliorative: exerciții de scriere a 
numerelor după cerințe date în perioada de aprofundare; abordarea diferenţiată şi centrată pe elev, evaluare 
realizată pe baza atingerii performanţei minime şi performanţei maxime, continuarea administrării unor 
instrumente de evaluare care să conţină toate categoriile de itemi: obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi, cu 
subiecte asemănătoare, utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor de timp, sprijin suplimentar,contact 
direct și permanent cu părinții în vederea informării etapelor parcurse de către elevi pe tot parcursul 
evaluării lor.  

 Utilizând metodele interactive dar şi cele de dezvoltare a gândirii critice vom urmări dezvoltarea 
flexibilităţii şi originalităţii în activităţile derulate.  

Dacă vom fi sprijiniţi şi susţinuţi de părinţi vom duce la bun sfârşit activitatea din acest an şcolar. De 
asemenea voi urmări monitorizarea organizării de activităţi de remediere pentru elevii cu ritm scăzut de 



 

 

învăţare şi activităţi de dezvoltare cu elevii capabili de performanţă; adaptarea constantă a materialelor şi 
perspectivei predării, adecvat nevoilor individuale şi intereselor copiilor; încurajarea experimentării şi 
explorării cu materiale stimulative; realizarea, în mod efectiv, a unui învăţământ bazat pe competenţe; 
amenajarea spaţiului de învăţare pentru favorizarea desfăşurării eficiente a lecţiilor, învăţarea bazată pe 
descoperire. 

A învăţa nu doar pentru calificativ/ notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, 
este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp 
pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi 
pentru profesori. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TALOȘ ILDIKO 
GRĂDINIȚA CU P.P. ,,PARADISUL PITICILOR” DEJ 

 
Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. 
Evaluarea inițială este o formă a evaluării, alături de celelalte forme: evaluarea continuă (formativă) 

și evaluarea finală (sumativă), iar acestea se află în relație de interdependență. Evaluarea inițială se 
realizează la începutul unei perioade de instruire cu scopul de a identifica nivelul achiziţiilor preşcolarilor 
în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi și pentru a asigura premisele atingerii obiectivelor propuse 
pentru etapa următoare. Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului 
de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. 

 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. Ea este punctul 
final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, 
măsurarea rezultatelor, aprecierea lor. În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece, pe baza evaluării va fi 
reluat într-un mod adecvat nevoilor de educaţie şi posibilităţilor de a le satisface, astfel încât evaluarea are 
rolul unei legături, a unui feet-back între etapa parcursă şi cea următoare. 

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoaşterea fiecărui copil, perioadă numită evaluare inițială. Educatoarea utilizează o serie de metode și 
mijloace care conduc la realizarea evaluării inițiale. În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de 
culegere a datelor pentru evaluarea inițială, pot fi: observaţia, conversaţia, analiza produselor activităţii, 
jocul didactic, iar ca instrumente de evaluare: fișe de evaluare, portofoliul copiilor, toate acestea vizând 
cele cinci domenii de dezvoltare conform noului curriculum. În urma aplicării metodelor și instrumentelor 
de evaluare, educatoarea stabilește nivelul la care se va lucra pe parcursul perioadei de instruire, precum și 
măsuri de îmbunătățire a lacunelor observate la preșcolari. Metodele utilizate mai des în evaluarea inițială 
sunt observația și conversația. 

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Observarea sistemică presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui 
plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere 
psihopedagogic.  

Convorbirea este o metodă care presupune un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări 
stabilit de educatoare, urmând consemnarea răspunsurilor şi interpretarea lor.  

Analiza produselor activităţii este o metodă prin care educatoarea analizează desene, colaje, 
modelaje, obiectele confecționate, etc. realizate de copii. Această metodă oferă date însemnate pentru 
dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Pot fi folosite şi mijloace 
tehnice de înregistrare a manifestărilor: magnetofon, aparat de fotografiat, înregistrare video etc. 
Rezultatele sunt evaluate cu ajutorul unor scale ce diferenţiază calităţi ale comportamentului observat. Se 
ţine seama şi de factorii de distorsiune, perturbatori, ce ţin de subiectul analizat (oboseala, dezinteresul), de 
observator (subiectivism, tendinţa de a evita extremele) şi de caracteristicile evaluate.  

De asemenea părinţii preşcolarilor pot afla rezultatele evaluării prin întâlniri periodice, prin 
intermediul fișelor de evaluare afișate în spațiul destinat părinților, prin intermediul copiilor care vor duce 
acasă desene, fişe, felicitări, lucrări confecţionate de ei, sporind astfel preocuparea acestora pentru munca 
educativă şi conţinutul informaţional vehiculat de educatori şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. 

Toate aceste metode, instrumente și tehnici de evaluare contribuie la realizarea evaluării inițiale, dar 
mai ales la stabilirea unui plan de predare – învățare, precum și a unui plan de măsuri ameliorative pentru 
fiecare domeniu de dezvoltare pe parcursul anului școlar sau a perioadei de instruire ce urmează. 

Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar este foarte 
importantă şi necesară pentru educator şi copii pentru cunoaşterea nivelului atins în dezvoltarea 
personalităţii, pentru individualizare şi eficienţă în activitate. 
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 
 

PROF. TĂMAȘ CRISTINA GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU 

 
Teoria şi practica evaluării discriminează între metodele tradiţionale de evaluare şi cele 

complementare. 
Complementar metodelor tradiţionale există diverse forme, metode, tehnici, procedee şi instrumente 

de evaluare sau autoevaluare al căror potenţial formativ susţine individualizarea actului educaţional prin 
sprijinul acordat elevului. 

Exemple de metode de evaluare complementare 
Copacul ideilor  
Este un organizator grafic în care cuvântul cheie este înscris într-un dreptunghi situat la baza foii, în 

partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică spre partea superioară, asemenea crengilor unui copac, 
toate cunoştinţele. 

Copacul ideilor poate fi completat individual, în perechi, în grupe sau frontal. 
Exemplu: Realizaţi un copac al ideilor având următoarea cheie: Tipuri de frunze.Timp de lucru două 

minute. Activitate individuală.Se preiau răspunsurile câtorva elevi. 
Interogarea reciprocă sau în perechi  
Etape: 
- Comunicarea sarcinii de lucru: Pe baza cunoştinţelor însuşite formulaţi trei întrebări din lecţiile 

care au ca temă „Structura interna a maduvei spinarii ” . Timp de lucru 3 minute. 
- Activitate individuală: Elevii formulează în scris întrebările. 
- Schimbarea caietelor: Schimbaţi caietele cu colegul de echipă şi răspundeţi în scris la întrebările 

formulate de el. Timp de lucru 3 minute. 
Elevii pot fi solicitaţi să formuleze întrebări de diferite tipuri. 
În funcţie de timpul pe care îl am la dispoziţie solicit un anumit număr de perechi să prezinte 

întrebările şi răspunsurile formulate. Fiecare elev primeşte două note: o notă pentru întrebări ( urmăresc 
claritatea, complexitatea răspunsului solicitat, corectitudinea formulării , tipul de întrebare ) si o notă pentru 
răspunsuri. 

Autoevaluarea 
Prin informaţiile pe care le furnizează, are un rol esenţial în întregirea imaginii elevului din 

perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul. 
Pentru ca evaluarea să fie resimţită de elev ca având efect formativ, raportându – se la diferite 

capacităţi ale sale în funcţie de progresul realizat şi de dificultăţile pe care le are de depăşit, este foarte utilă 
formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de autoevaluare. 

Portofoliul 
Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare ( probe 

orale, scrise, practice, referatul, autoevaluarea ) 
O funcţie importantă pe care o preia portofoliul este aceea de investigare a majorităţii „produselor” 

elevilor, care, de obicei, rămân neinvestigate în actul evaluativ, reprezentând în acelaşi timp un stimulent 
pentru desfăşurarea întregii game de activităţi didactice ( nu doar pregătirea stereotipă pentru teste de 
cunoştinţe ). În acelaşi timp, sarcina evaluării continue este preluată cu succes şi fără tensiunea pe care ar 
putea – o genera metodele tradiţionale de evaluare aplicate frecvent. 
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OBSERVAREA SISTEMATICĂ A ACTIVITĂŢII ŞI A 
COMPORTAMENTULUI ELEVILOR 

 
PROF. TĂMAȘ IOAN MARIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU 
 
Furnizează profesorului informaţii relevante asupra performanţelor elevilor săi din perspectiva 

capacităţii lor de acţiune şi relaţionare, a competenţelor şi abilităţilor de care dispun aceştia. Pentru a atinge 
acest scop, profesorul trebuie să utilizeze un instrumentar adecvat obiectului observării. În mod practic, 
profesorul are la dispoziţie trei modalităţi de înregistrare a acestor informaţii: 

• fişa de evaluare 
• scara da clasificare 
• lista de control / verificare 
Fişa de evaluare este completată de fiecare profesor, în ea înregistându – se date factuale despre 

evenimentele cele mai importante pe care profesorul le identifică în comportamentul sau modul de acţiune 
al elevilor săi. La acestea se adaugă interpretările profesorului asupra celor întâmplate, permiţându – i 
acestuia să surprindă modelul comportamental al elevilor săi. 

Un avantaj important al acestor fişe de evaluare este acela că nu depind de capacitatea de comunicare 
a elevului cu profesorul, profesorul fiind cel care înregistrează şi interpretează comportamentul tipic sau 
alte produse şi performanţe ale elevului. 

Un dezavantaj de care trebuie ţinut seamă este acela al marelui consum de timp pe care îl implică 
(timpul necesar profesorului, spre exemplu, pentru a nota descrierile verbale ale comportamentului elevilor 
săi) la care se adaugă faptul că aceste notări nu au o cotă ridicată de obiectivitate, ceea ce are repercursiuni 
asupra fidelităţii acestor înregistrări. 

 Scara de clasificare însumează un set de caracteristici ce trebuie supuse evaluarii, însoţit de un 
anumit tip de scară, de obicei scara Likert. Potrivit acestui tip de scară, elevului îi sunt prezentate un număr 
de enunţuri în raport de care acesta trebuie să – şi manifeste acordul sau dezacordul, discriminând între 
cinci trepte: puternic acord, acord, indecis, dezacord, puternic dezacord 

Un element esenţial în construirea unei scări de clasificare îl constituie redactarea unui bun enunţ la 
care elevul să poată răspunde. Prin urmare: 

• Fiecare enunţ trebuie să cuprindă cuvinte familiare subiectului, utilizând limbajul acestuia şi nu 
unul puternic specializat sau tehnic. Deci enunţuri cu o structură simplă. 

• Fiecare enunţ să fie exprimat clar pozitiv sau clar negati. 
• Lista finală de enunţuri trebuie să conţină un număr aproximativ egal de enunţuri pozitive şi 

negative 
•  Fiecare enunţ trebuie să producă informaţia necesară. Nu se introduce un enunţ nou doar pentru 

că „este interesant de văzut ce răspund subiecţii la el”. Enunţul trebuie să facă referire clară la atitudinea 
sau opinia despre care dorim să aflăm informaţii. 

Lista de control / verificare, deşi pare asemănătoare cu scara de clasificare ca manieră de structurare, 
se deosebeşte de aceasta prin faptul că prin intermediul ei doar se constată prezenţa sau absenţa unei 
caracteristici, comportament etc., fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă. 

Un avantaj al listei de control este acela că se elaborează relativ uşor fiind obiectivă în evaluarea 
abilităţilor care pot fi în mod clar divizate în paşi specifici. 

Exemplu: 
1. Lucrează în echipă     DA NU 
2. Solicită ajutor colegilor de ecchipă  DA NU 
3. Acordă ajutor colegilor de echipă  DA NU 
4. Are calităţi de lider de grup   DA NU 
5. Utilizează corect termenii de specialitate DA NU 
6. Urmează instrucţiunile specifice activităţii DA NU 
7. Finalizează sarcina de lucru   DA NU 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. TĂMAŞ LIANA-VIOLINA 

COLEGIUL EMIL NEGRUŢIU TURDA 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-



 

 

o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,d eci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 



 

 

METODA PROIECTULUI TEMATIC 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TĂNASE DANIELA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat 
de predare-învăţare-evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Profesorul trebuie să stăpânească 
toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. 
Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

Evaluarea autentică este o formă de evaluare continuă, cu caracter preponderent formativ, care are în 
vedere activizarea elevului ca participant direct la propria formare, conştientizându-i permanent nivelul 
propriilor performanţe, dar şi căile pe care trebuie să le urmeze. Una dintre metodele de evaluare moderne 
este proiectul tematic - metodă de evaluare prin care se creează situaţii complexe de evaluare-învăţare şi 
care motivează elevii să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, reuşind să obţină 
produse finale spre mulţumirea sufletească a tuturor: elevi, profesori, părinţi. 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The project 
method (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare 
sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. Metoda proiect este 
fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală (,,learning by doing”), ceea ce 
îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte 
reprezintă un mod mai cuprinzator de organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute 
cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire.  

Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine stabilite în raport 
cu cerinţele programelor şcolare, cu capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu interesele şi abilităţile 
practice ale elevilor, fiind o formă de evaluare motivantă pentru ei, chiar dacă volumul de muncă este sporit. 
Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, 
reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor, elevul îşi concentreză atenţia 
şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi personaliza cunoştinţele dobândite prin mijloace 
artistice: creaţii „literare”, postere educative, afişe, desene, albume, jocuri, produse practice. Este o metodă 
complexă, care necesită o perioadă mare de timp (una sau mai multe săptămâni) şi care se poate realiza 
individual şi în grup, aducând, astfel, mai multe beneficii.  

Învăţarea bazată pe proiecte presupune selectarea de informaţii, prelucrarea şi sintetizarea acestora, 
formularea de întrebări care să călăuzească investigaţia, interacţiuni în cadrul grupului, comunicarea 
rezultatelor, corelarea lor, realizarea unui produs final. Din cele menţionate se desprind câteva norme ce 
trebuie respectate într-o astfel de activitate: 

Normele activității proiective: 
- subiectul propus spre proiectare să prezinte interes pentru elevi şi să fie acceptat ca o muncă plăcută;  
- elevii să elaboreze proiectul pe baza formulării clare a condiţiilor pe care acesta trebuie să le 

îndeplinească; 
 - trebuie precizate etapele de desfăşurare a lucrărilor, fie de către fiecare grupă în parte, fie prin 

discuţii cu profesorul; 
 - elevii să aibă o mare libertate de acţiune spre a se putea asigura manifestarea originalităţii şi a 

inventivităţii; 
 - în anumite momente ale lucrului şi mai ales în final, trebuie efectuată o apreciere critică a 

proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior cu elevii;  
- elevii pot lucra atât individual (de pildă, pentru documentare), cât şi în grup (detalierea proiectului, 

analiza lui critică, etc.); 



 

 

 - munca profesorului să se concentreze asupra asigurării mijloacelor de informare a elevilor, a 
cooperării cu elevii în stabilirea obiectivelor şi a condiţiilor; profesorul poate sugera posibilităţi noi, 
încurajează manifestările de originalitate, moderează analiza critică finală a proiectelor, pune la dispoziţia 
elevilor unele materiale de documentare (altele decât cele procurate de elevi), organizează unele întâlniri 
cu specialiştii.  

Avantajele folosirii proiectului tematic în evaluare sunt multiple: 
- valorizează experienţa cotidiană, informaţiile şi interesele elevilor: aceştia trebuie să-şi folosească 

cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi capacităţile în contexte noi, să caute informaţii suplimentare, să le 
combine, să formuleze probleme, să caute soluţii; 

- oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile sale sunt 
cele mai evidente; 

- oferă oportunităţi pentru realizarea unei cooperări educaţionale între principalii actori: elev-elev, 
elev-profesor, profesor-elev-părinte; 

- stimulează acumularea de cunoştinţe, dezvoltă capacităţile şi abilităţile de comunicare, colaborare 
şi ajutor, determinând învăţarea reciprocă; 

- contribuie la formarea atitudinii de a gândi înainte de a acţiona şi la conştientizarea faptului că doar 
împreună oamenii pot reuşi să realizeze ceea ce îşi propun; 

- oferă un context flexibil de organizare a evaluării printr-o multitudine de alte metode didactice. 
O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită” din punct de vedere psiho-social 

faţă de celelalte. Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context ci înseamnă 
mai bine pregătit pentru viaţă ceea ce pentru şcoala românească ar trebui sa fie o finalitate importantă.  

Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare nu de sancţionare. 
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EVALUAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TĂNASE GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL ” GALAŢI 

 
Notarea face parte integrantă din viaţa şcolii şi nu va putea fi eliminată. Ne întrebăm, însă, cum trebuie 

făcută evaluarea pentru a-i motiva pe elevi să înveţe din raţiuni pozitive. La clasele I-IV elevii sunt notaţi 
cu calificative pe baza descriptorilor de performanţă. În general, cadrele didactice le indică elevilor modul 
în care vor fi evaluaţi, spunându-le ce trebuie să facă pentru a reuşi. Elevii se implică în jocul competitiv şi 
ajung să considere calificativele ca pe un merit. 

Scopul suprem al jocului copetitiv constă în creşterea propriei reputaţii de elev competent, 
competenţă pe care o demonstrează depăşindu-i pe alţii sau demonstrând reuşita cu un efort minim. 
Calificativele bune sunt importante nu neapărat pentru că elevii au învăţat mult, ci mai ales că elevul este 
capabil, în timp ce calificativele slabe lasă impresia unei lipse de capacităţi şi declanşează sentimentul 
eşecului. 

Lipsa de motivare a celui care, oricât de mare ar fi efortul depus, nu reuşeşete să intre în categoria 
celor care cunosc succesul, apare deoarece: 

 reuşita se cântăreşte după calificativele elevilor; 
 nu se ia în calcul efortul depus; 
 atitudinea stimulată la şcoală este aceea de a reuşi să lucreze mai bine decât altul; 
 greşelile sunt sancţionate, fără a înţelege, uneori, că a greşi reprezintă o etapă de învăţare. 
De aici, rezultă trei „mituri” întreţinute de cultura şcolară: 
- elevii care nu fac nici un efort în clasă nu sunt motivaţi, fără să luăm în calcul faptul că s-ar putea 

să fie submotivaţi; 
- elevii învaţă mai bine când sunt în competiţie pentru a obţine calificative bune; 
- cu cât recompensa capătă o importanţă mai mare, cu atât elevii înavaţă mai bine. 
Această analiză motivaţională poate conduce la concluzia că învăţarea şcolară se caracterizează, 

uneori, prin apatie, rezistenţă şi teamă, teama de a pierde sau de a fi calificat ca incapabil. 
A reuşi constă în principal în a nu greşi şi nu neapărat în a face lucruri bune. Aceste elemente îi 

îndepărtează pe elevi de o învăţare veritabilă şi concentrează atenţia asupra rezultatelor în sine, ignorând 
importanţa a ceea ce a fost învăţat, precum şi rolul acestora în viaţă.  

Este dificil în a defini o cale de urmat. Doar în mediul clasei de elevi fiecare dascăl poate găsi acel 
echilibru în învăţare care să fie echitabil şi stimulativ, cu privirea îndreptată spre comportamentele viitoare 
ale copilului. 

Stimularea, încurajarea, accentul pus pe descoperirea fiecărui copil ca tip de inteligenţă şi 
valorificarea acestor informaţii sunt doar câteva din ideile asupra cărora ar fi bine să reflectăm. 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ LA ORA DE LOGICĂ ŞI ARGUMENTARE ŞI 
ROLUL EI DETERMINANT ÎN ACTUL EDUCAŢIONAL 

 
PROFESOR, TĂNASE ISABELA 

DISCIPLINA SOCIO-UMANE 
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ,  

FETEŞTI, IALOMIŢA 
 
 Evaluarea iniţială sau predictivă la disciplina Logică şi argumentare (o disciplină nouă în clasa a IX 

a), vizează ce competenţe de comunicare în limba română au elevii, în ceea ce priveşte construirea de 
argumente, operarea cu anumiţi termeni în comunicare, identificarea argumentelor valide (corecte) de cele 
nevalide (incorecte), gruparea propoziţiilor în funcţie de valoarea logică de adevăr, exprimarea concisă, 
precisă, corectă, nivelul de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi ale elevilor din anii anteriori. Fiind o materie 
nouă, nu se urmăresc cunoştinţele propriu-zise din disciplina Logică, ci nivelul de competenţe, abilităţi, 
capacităţi pe care elevii le-au asimilat formal şi non-formal. 

Testul iniţial este principala metodă de evaluare iniţială folosită la ora de Logică, acest test având un 
grad mediu de dificultate în ceea ce priveşte redactarea subiectelor.  

În funcţie de rezultatele testelor iniţiale, stabilite de profesor la clasă, acesta va ști care va fi planul 
de acțiune al desfăşurării viitoarelor lecţii, deoarece profesorul va cunoaşte care e potenţialul de cunoştinţe 
al fiecărui elev, achiziţiile şcolare dobândite anterior şi gradul de dezvoltare al aptitudinilor intelectuale, ce 
lacune sau probleme de învăţare are fiecare elev şi apoi va realiza un plan de măsuri de îmbunătăţire a 
rezultatelor (plan remedial).  

În procesul instructiv educativ se impune tratarea diferențiată a lucrului cu elevii la clasă, conform cu 
particularităţile lor de vârstă, dar şi cu capacităţile lor cognitive de a asimila şi a prelucra conținutul 
informativ al lecţiilor. 

Evaluarea iniţială furnizează profesorului repere şi informaţii atât despre fiecare elev, cât şi despre 
întreaga clasă ca ansamblu, despre cunoştinţele pe care le stăpânesc elevii, ea fiind esenţială atunci când un 
profesor preia un colectiv nou de elevi. Este o evaluare criterială, continuă, analitică, centrată pe elev, care 
asigură o reglare a proceselor de formare a elevului.  

 
Bibliografie: 
1. BERAR, Ioan- Evaluarea iniţială şi diagnostic formativ, Institutul de Istorie, George Bariţ”, Cluj 

–Napoca 
 2. Ghid De Evaluare Discipline Socio – Umane, Coordonatori Prof. Univ. Dr. Dan Potolea, Prof. 

Univ. Dr. Ioan Neacșu, Prof. Univ. Dr. Marin Manolescu, Autori: Sorin Spineanu-Dobrotă, Angela 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TĂNASE IONELA 
COM . ȘTEFAN CEL MARE, CĂLĂRAȘI 

 
 SCOPUL URMĂRIT 
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor 
propuse pentru etapa imediat următoare necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială 

poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele  
 PRINCIPIUL TEMPORALITĂȚII 
Evaluarea iniţială: se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 

semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 OBIECTUL EVALUĂRII 
Evaluarea iniţială:este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 

asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 FUNCȚII ÎNDEPLINITE 
Evaluarea iniţială: 
• funcţie diagnostică; 
• funcţie prognostică. 
 MODALITAȚI DE REALIZARE 
Evaluarea iniţială: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 

următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 
ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Metode şi instrumente de evaluare în ciclul primar 
Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 

evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 
A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 



 

 

d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete; 
2. Probele scrise: 
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) tema pentru acasă; 
e) testul 
3. Probele practice 
a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol;  
e) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode şi instrumente complementare 
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea 
 
Itemul reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui instrument de evaluare şi care 

cuprinde o sarcină de rezolvat în concordanţă cu un obiectiv operaţional (M. Stanciu, 2003, p. 295).  
Itemii apar mai ales în testele scrise. 
Între obiectivele de evaluare şi itemi există o legătură foarte strânsă. De aceea, trebuie formulat 

obiectivul pe care îl testează itemul, înainte de construirea itemului.  
Teoria şi practica evaluării evidenţiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii. Unul 

dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al gradului de obiectivitate oferit în corectare. În funcţie de 
acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei mari categorii: 

• itemi obiectivi; 
• itemi semiobiectivi; 
• itemi subiectivi. 
 
AVANTAJELE EVALUĂRII INIȚIALE:  
Evaluarea iniţială: 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

o pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

 
DEZAVANTAJELE EVALUĂRII INIȚIALE: 
Evaluarea iniţială: 
o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 
DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTĂRII 
Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 

lor. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 
PROF. TĂNASE VICTORIȚA 

 – LICEUL TEORETIC ”IOAN PETRUȘ”, OTOPENI – ILFOV 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă importantă a actului didactic, alături de predare și învățare, ce 

se referă la măsurarea și aprecierea rezultatelor elevilor, obținute pe baza unor criterii dinainte stabilite cu 
scopul atingerii obiectivelor propuse. 

 Strategiile de evaluare utilizate în practica educațională sunt: evaluarea inițială, evaluarea formativă 
și evaluarea sumativă. 

 După o perioadă de recapitulare, cadrele didactice au datoria de a aplica la orice început de program 
de instruire o evaluare inițială (predictivă) cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la momentul 
respectiv. În funcție de rezultatele obținute, se stabilesc obiectivele educaționale, conținuturile învățării, 
mijloacele de învățământ, metodele și tehnicile de abordare a conținuturilor. Evaluarea inițială ajută la 
realizarea unei imagini foarte clare a ceea ce urmează să se desfășoare în procesul didactic în etapele 
următoare. 

 Modalitățile prin care se poate realiza evaluarea inițială sunt reprezentate de probe orale, scrise sau 
practice (de exemplu la discipline precum educația fizică, arte vizuale și abilități practice, muzică și 
mișcare). În învățământul primar, cel mai des sunt utilizate probele scrise deoarece au avantajul examinării 
unui număr mare de elevi, în aceeași limită de timp, dând posibilitatea elevilor emotivi să-și prezinte 
cunoștințele, în mod degajat. 

 În urma descriptorilor de performanță se stabilesc calificativele pentru fiecare elev, acestea indicând, 
pentru fiecare, nivelul de pregătire la acel moment. Evaluarea prin calificative reprezintă una dintre marile 
schimbări din învățământul primar, începând cu anul școlar 1998-1999, atunci când, pentru modernizarea 
procesului de evaluare, s-au introdus criteriile unitare – indicatorii de performanță, ierarhizați pe niveluri: 
”foarte bine”, ”bine”, ”suficient”, ”insuficient”. 

 Rezultatele evaluării inițiale sunt extrem de utile tuturor factorilor implicați în desfășurarea 
procesului instructiv-educativ. Cadrul didactic își stabilește un plan, un program de învățare pe care îl poate 
îmbunătăți pe întreg parcursul didactic, în funcție de gradul de implicare a elevilor în activitatea didactică. 
Pentru elev, rezultatele evaluării inițiale reprezintă punctul de plecare pentru viitorul parcurs școlar, 
necesitând corectarea eventualelor greșeli, completarea cunoștințelor lacunare, aprofundarea celor deja 
fixate, precum și dezvoltarea lor personală. 

 Un alt aspect important referitor la rezultatele obținute la evaluarea inițială este că acestea nu vor fi 
consemnate în catalog, însă se vor realiza diverse matrici de prelucrare a rezultatelor (ex: matricea 
itemi/elevi, matricea obiective/elevi, indicii SUCER - stăpânire, utilitate, conservare, eficiență, 
rentabilitate) pentru interpretarea acestora. 

 În concluzie, rezultatele evaluării de orice tip trebuie să reflecte realitatea, nu să încurajeze 
compararea elevilor între ei, ci competiția cu sine însuși. 



 

 

 EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF . ÎNV. PREȘC. DIANA GABRIELA TĂNĂSOAIE 
ȘC. GIMN. „G. CĂLINESCU”: GPN NR. 7, IAȘI 

 
Educaţia este definită de Ioan Nicola ca fiindn o „activitate socială complexă care se realizează 

printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni executate în mod conştient, sistematic şi organizat, în fiecare moment 
existând un subiect, individual sau colectiv, care acţionează asupra unui obiect individual sau colectiv, 
toate acestea în vederea transformării obiectului educaţiei într-o personalitate activă şi creatoare, 
corespunzătoare condiţiilor istorico-sociale prezente şi viitoare, aflându-se în concordanţă cu potenţialul 
său biopsihic”.  

Evaluarea reprezintă o parte componentă a procesului intructiv – educativ fără de care acesta ar fi 
insuficient, dirijat în mod întâmplător, în mod necontrolat și, de cele mai multe ori, fără niciun rezultat 
concret observabil.  

Evaluarea în procesul de învățământ poate viza mai multe direcții: pe cea a sistemului de învățământ, 
prin observarea eficienței obiectivelor generale și a măsurilor propuse; pe cea a cadrului didactic, prin 
aprecierea performanțelor sale în „arta de a educa”, a gradului de implicare în realizarea scopurilor propuse 
spre atingerea idealului educațional vizat la un anumit moment într-un stat; a educabililor, atât pentru a 
adapta cerințele generale la nevoile prezente, cât și pentru a le aprecia capacitățile, abilitățile, priceperile și 
deprinderile la nivelul sistemului existent. 

Constantin Cucoș definește activitatea de evaluare drept: activitatea prin care profesorul verifică 
pregătirea elevilor şi o apreciază prin note. Ioan Jinga o consideră „barometrul” prin care este indicată 
în orice moment starea pregătirii şcolarilor, succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele 
proiectate prin curriculum. Steliana Toma descrie evaluarea ca „un proces de măsurare şi apreciere a 
valorii rezultatelor sistemului deînvăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor, 
strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei deciziide 
îmbunătăţire şi perfecţionare”36. 

Evaluarea poate îndeplini mai multe funcţii37. 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: elevul primeşte informaţii privind stadiul pe care l-a atins în realizarea obiectivelor educaţionale; 
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. 
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. Acești 
factori ajută la distingerea mai multor tipuri38 de evaluare:  

 
36 https://ro.scribd.com/doc/26327306/EVALUAREA-IN-PROCESUL-DE-INVATAMANT#scribd 
37http://www.compendiu.ro/Cursuri.aspx?op=1&el=1&fu=2&mo=AB588BE393E8B662&ca=323B43D0D7DC3ACE&pa=AE
0DCDA01469B526#center 
 
38 http://www.scritub.com/profesor-scoala/Tipuri-de-evaluare91107106.php 

https://ro.scribd.com/doc/26327306/EVALUAREA-IN-PROCESUL-DE-INVATAMANT#scribd
http://www.compendiu.ro/Cursuri.aspx?op=1&el=1&fu=2&mo=AB588BE393E8B662&ca=323B43D0D7DC3ACE&pa=AE0DCDA01469B526#center
http://www.compendiu.ro/Cursuri.aspx?op=1&el=1&fu=2&mo=AB588BE393E8B662&ca=323B43D0D7DC3ACE&pa=AE0DCDA01469B526#center


 

 

a) Dupa momentul evaluarii, poate fi: evaluare inițială, ce se realizează la începutul unei etape de 
instruire (an scolar, ciclu de învatamânt) sau la clase nou formate si care au ca obiectiv diagnosticarea 
calității și a cantitatii cunoștințelor elevilor, identificarea lacunelor cu scopul organizarii adecvate a predarii 
sau grupelor elevilor ; evaluare continuă (curentă): ce se face în timpul demersului de învățare și are ca 
obiectiv cunoașterea sistematică și continuă a rezultatelor zilnice și a progresului elevilor. Ea oferă 
posibilitatea intervenției imediate a cadrului didactic; evaluarea periodică: se face la sfârșitul unui capitol, 
proiect tematic, și are ca obiectiv verificarea gradului de structurare a unui sistem mare de informații; 

evaluare finală: ce se aplică la sfârșitul unei perioade de formare (an școlar, ciclu de învățământ) și 
are ca obiectiv verificarea cantitativă și calitativă a însușirii întregii materii studiate 

b) Dupa proveniența evaluatorului, se disting: evaluarea internă, efectuată de către cei care au 
organizat învățarea; autoevaluarea, efectuată de către cel care s-a angajat în învățare și vizează rezultatul 
propriei învățări; evaluarea externă, efectuată de către persoane din afara clasei sau a școlii. 

c) Dupa ritmul evaluării, pot fi efectuate: evaluări punctuale, aplicate într-un anumit moment, 
înainte sau după situația de învățare iar pentru a răspunde la cerințele sale elevii pot apela la fișele de lucru 
utilizate, la imaginile afișate ca urmare a desfășurării unei activități ș.a.; evaluări continue, pe tot parcursul 
demersului de învatare. 

d) Dupa obiectivul evaluarii se disting: evaluarea predictivă (inițială), aplicată la începutul unui 
program de învățare pentru identificarea calității și a cantității cunoștințelor copiilor, a lacunelor și 
dificultăților întâmpinate, în vederea organizării optime a activităților de învățare viitoare, scopul ei nefiind 
reprezentat de notarea sau clasarea copiilor. 

Dacă în general evaluarea este acuzată ca întreținând o motivare externă a învățării, reprezentată prin 
note, diplome, etc., în perioada preșcolară evaluarea nu pune accentul atât de mult pe selecție, verificare în 
scopul departajării rezultatelor copiilor, ci pe certificarea atingerii anumitor obiective, pe obținerea unui 
feed-back despre evoluția preșcolarilor, pentru a putea fi proiectate demersurile de reglare a mecanismelor 
procesului instructiv-educativ. 
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LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BRĂILA 
 
 În abundenţa informaţională cu care se confruntă societatea contemporană, sistemul educaţional are 

dificila sarcină de a forma personalităţi care să discearnă informaţia importantă de cea excedentară, să 
extragă esenţialul din general. Însuşirea noţiunilor de vocabular de către elevi reprezintă un proces complex. 
Profesorul de limba română are un rol important în alegerea metodelor şi strategiilor didactice care să 
permită elevilor însușirea, dezvoltarea și consolidarea noțiunilor de vocabular. 

Predarea şi învăţarea sunt privite ca un tot unitar, la care se adaugă evaluarea, cele trei acţiuni fiind 
complementare, surprinzând astfel întreaga activitate didactică. 

Orice metodă dispune de rezerve care o pot face activizantă în funcţie de capacitatea profesorului de 
a-i valorifica respectivele rezerve sau resurse, având o contribuţie specifică la declanşarea şi menţinerea 
unei atitudini active a elevului în procesul învăţării. 

 În activitatea didactică, la ora de limba română pot fi utilizate eficient metode, procedee şi strategii 
didactice atât tradiţionale, cât şi moderne. 

Strategiile moderne se caracterizează prin încercarea de a transforma elevul din obiect în subiect activ 
al propriei formări, prin încercarea de conjugare funcțională a educației cu autoeducația pentru a da 
perspectiva reală acțiunii principiului educației permanente. 

Conceptul pedagogic de evaluare definește o acțiune psihosocială complexă, care constă în aplicarea 
unor operații de măsurare și control cantitativ, de apreciere calitativă, de decizie, comunicată în termeni de 
îndrumare metodologică orientativă cu scop de ameliorare continuă a activității, proiectată la nivel de sistem 
și proces. 

Metodele de evaluare au valoarea unor procedee didacice ce se pot integra în cadrul oricărei metode 
sau strategii de instruire. Prin mecanismele de conexiune inversă declanșate, acestea stimulează 
perfecționarea permanentă a activității de predare-învățare-evaluare.  

Evaluarea se poate face prin chestionare, lucrări scrise, lucrări practice, examene, proiecte, portofolii 
etc. 

Evaluarea prin lucrări scrise este un procedeu cu valoare pedagogică intensivă, care permite 
verificarea globală a colectivului de elevi prin compararea rezultatelor obținute de elevi în condiții de muncă 
independentă, care valorifică o arie mai mare de cunoștințe și de capacități dobândite în conformitate cu 
programele de instruire. 

Acest procedeu se poate realiza în trei variante operaționale. 
Lucrările scrise curente se aplică pe parcursul unei activități didactice, în vederea verificării gradului 

de realizare a unor obiective pedagogice concrete. 
Lucrările scrise semestriale sunt aplicate pentru verificarea gradului de înțelegere și de valorificare a 

unor cunoștințe și capacități dobândite pe parcursul unui grup de lecții, organizate corespunzător 
obiectivelor specifice unor subcapitole sau capitole. 

Lucrările scrise de sinteză se aplică, de regulă, la sfârșit de capitol, an, ciclu de studii, sub forma unor 
referate sau teme de cercetare, care solicită parcurgerea unei bibliografii apreciabile, valorificată în mod 
creator, în funcție de experiența cognitivă și psihosocială a elevului. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care se impune în practica școlară curentă. Acest tip de lucrare 
include rezultate relevante obținute prin celelalte metode și tehnici de evaluare (probe orale, scrise, 
observare sistematică, proiect, autoevaluare), precum și sarcini specifice. 

Componentele utile în proiectarea unui portofoliu sunt datele provenite din aplicarea instrumentelor 
de evaluare. Rezultatele la testele de progres și sumative vor fi comparate cu rezultatele la testele inițiale. 

Așadar, evaluarea este o continuare firească a procesului de predare-învățare, ce are în vedere 
activizarea elevului ca participant la propria formare, conștientizându-i nivelul propriilor performanțe.  

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȚARĂLUNGĂ ELENA 
ȘCOALA ,,DIMITRIE STURDZA’’ TECUCI 

  
 ”Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. 

Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. (Ausubel) 
 Evaluarea educațională este un proces încorporat în curriculum care permite o judecată asupra 

performanței elevilor pe baza informațiilor obținute, prelucrate, analizate și comparate cu criteriile stabilite 
anterior. 

 Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Este începutul procesului, 
mijloacele de îmbunătățire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua 
decizii care să sprijine în mod eficient elevii. 

 Prin evaluarea inițială, atât elevul cât și profesorul au o reprezentare clară a potențialului de învățare, 
dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate, precum și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel 
se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Evaluarea inițială oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă 
a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale, se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele aspecte: 

 tratarea diferențiată a elevilor; 
 alegerea riguroasă a conținutului învățării; 
 utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
 intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  
 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 

emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

 În primele zile de școală, învățătorii trebuie să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o societate 
școlară caracterizată prin comunicare, ordine și învățare. Informațiile utilizate pentru a face evaluarea 
diagnosticului elevilor provin din diverse surse: comunicarea informală, comentariile altor colegi, evidența 
școlilor, discuțiile și observațiile din sala de clasă, comentariile elevilor. 

 Evaluarea diagnosticului este o parte firească a interacțiunilor sociale. În clasă, această evaluare face 
ca profesorii să creeze așteptări și să le comunice frecvent grupului. Este dificil de evaluat performanța 
tipică sau normală a elevilor. Cu toate acestea, fiabilitatea este un aspect important al evaluării inițiale, iar 
profesorul nu ar trebui să își clasifice elevii din câteva observații. 

 Printre metodele de evaluare inițială enumerăm: probele scrise, harta conceptuală; investigaţia; 
chestionarul; testele. Observarea, proiectul; 

 În practica şcolară sunt folosite şi alte metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor, atât pe 
parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei. 

 Avantajele aplicării evaluării inițiale: 
- oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

- nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 



 

 

 Evaluarea învățării este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor servi pentru a 
ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus să învețe elevii noștri.  
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La disciplina religie, putem folosi metode alternative de evaluare. Aceste metode şi le poate propune 

fiecare profesor în parte. Metodele alternative prezintă unele valenţe formative, deosebite: 
 pun în aplicare abilităţile practice ale elevilor; 
 oferă profesorului o imagine şi informaţii aduse la zi; 
 pe baza acestor informaţii profesorul îşi fundamentează judecăţi de valoare apreciind obiectiv 

achiziţiile elevilor şi progresele realizate; 
 oferă elevului şansa de a demonstra ceea ce ştie să facă într-o situaţie concretă; 
 prin evaluarea alternativă profesorul de religie va urmări cunoştinţele şi aptitudinile practice ale 

elevilor, precum şi capacitatea lor de a-şi constitui un anumit sistem axiologic (opinii, comportamente, 
reacţii). 

Ca metode alternative de evaluare aplicabile la religie, propun: 
A. Testele docimologice (testele de evaluare didactică) se realizează sub forma unui set de întrebări 

(itemi). 
1. Testul este definit ca o probă care implică nişte sarcini reunite pe baza unui criteriu unitar. 

Elementele constitutive ale unui test poartă denumirea de itemi. Testul reprezintă un instrument de apreciere 
şi verificare a cunoştinţelor, a deprinderilor prin intermediul căruia este asigurată mai multă obiectivitate 
în evaluare.Elementele componente ale unui instrument de evaluare, itemii, se pot constitui din enunţuri, 
întrebări, probleme, exerciţii, eseuri. 

Testul docimologic constituie o alternativă la metodologia tradiţională de evaluare. Structura testului 
cuprinde instrucţiunile de folosire, itemii propriu zişi (sarcinile de rezolvat), punctajul. Se consemnează 
datele personale ale celui examinat: nume, vârstă, şcoală. 

După natura lor sunt două mari categorii de teste: 
a) teste obiective, standardizate, validate, etalonate, create de grupuri de specialişti; 
b) teste create de profesori, mai puţin riguroase, cu accentuate note subiective, dar mai elastice. 

Testele elaborate de profesori chiar dacă sunt mai puţin riguroase nu sunt lipsite de interes fiind folosite 
mai mult pentru uz intern. Prin tradiţie forma cea mai populară în învăţământul românesc este aceea de a 
folosi itemi de tip eseu. Itemii de tip eseu oferă o viziune globală asupra modului de gândire şi raţionament 
al elevului evaluat. 

2. În elaborarea testelor docimologice se parcurg mai multe etape: 
a) selectarea conţinuturilor ce urmează a fi evaluate 
b) alegerea obiectivelor operaţionale a căror realizare se va urmări prin evaluare 
c) fragmentarea sarcinilor 
d) elaborarea itemilor 
e) aranjarea logică a itemilor 
f) prezentarea instrucțiunilor de lucru 
g) notarea timpului de realizare (dacă este cazul) 
h) precizarea punctajului şi multiplicarea testului docimologic. 
Este esenţială relaţia între obiectivele de evaluare şi itemi. 
3. Avantaje: 
« uniformitatea și obiectivitatea verificării 
« posibilitatea verificării unui volum mare de cunoștințe 
« lipsa influenței simpatiei sau antipatiei datorită unicității criteriului de apreciere 
« economie de timp 
« eliminarea stresului evaluării orale 
« dezvoltarea capacității de autoevaluare la elevi. 

  



 

 

Dezavantaje: 
® nu pot fi apreciate formarea deprinderilor și atitudinile de complexitate superioară 
® se neglijează calitatea în favoarea volumului mare de cunoștințe 
® apariția fraudei prin faptul că răspunsurile pot fi alese din întâmplare 
® lipsa de experiență a profesorilor în elaborarea testelor 
® lipsa întrebărilor ajutătoare 
® încurajarea metodelor deficitare de învățare 
® consum mare de efort în elaborarea lor). 
 4. Clasificarea testelor docimologice elaborate de profesori: 
a) în funcție de momentul evaluării: 
•  teste inițiale (se dau la începutul anului școlar, semestrului, sau când profesorul preia o clasă de 

elevi) 
•  teste de progres (se dau în mod curent și periodic, pentru ca profesorul să evidențieze progresul 

făcut de elevi) 
 teste finale (se dau la sfârșitul unui capitol, semestru sau an școlar); 
b) în funcție de modul în care profesorul așteaptă să primească răspunsul: 
• teste cu itemi închiși, care presupun răspunsuri binare (corect-greșit, adevărat-fals, da-nu) 
• răspunsuri cu alegere multiplă (un enunț cu un singur răspuns corect, la alegere din mai multe, sau 

cu mai multe răspunsuri corecte, la alegere din mai multe) 
• răspunsuri corelate (de potrivire: solicită completarea unor răspunsuri eliptice sau stabilirea unor 

corespondențe între elementele date); 
• « teste cu itemi deschiși, care presupun din partea elevilor construirea unor răspunsuri logice la 

întrebări, completarea propozițiilor lacunare, elaborarea unor eseuri. 
5. Testele trebuie să corespundă unor cerinţe, cum ar fi: 
o  Validitatea 
o  Fidelitatea 
o  Etalonarea 
o  Standardizarea 
o  Aplicare şi corectarea testului în mod uniform pentru toţi elevii. 
B. Autoevaluarea elevilor: 
Autoevaluarea reprezintă o modalitate de stabilire a eficienţei desfăşurării educaţiei religioase în 

şcoală. 
Orice metodă de evaluare folosită în cadrul oricărei discipline prezintă cel putin două aspecte 

esenţiale, gradul de însuşire a noţiunilor predate şi capacităţile elevului de a le transpune în practică. La 
religie acest tip de abordare a evaluării este acceptabil dar nu complet, nu desăvârşit. Important este ca atât 
profesorul cât şi elevul să ducă evaluarea mai departe în sensul conştientizării rolului autoevaluării. Elevul 
va fi condus înspre realizarea unei radiografii moral-duhovniceşti, „va fi invitat la reflecţia asupra lui 
însuşi”. Este de dorit ca orice dascăl de religie să încerce să-i determine pe elevi să-şi analizeze calitatea 
relaţiei lor cu Dumnezeu, cu duhovnicul lor, cu părinţii, cu colegii. Împlinirea şi trăirea poruncilor de către 
elevi este una din finalităţile educaţiei religioase. Acest lucru va fi realizabil în măsura în care credinţa, 
trăirea poruncilor, participarea la slujbele Bisericii vor fi experimentate mai întâi de către profesor. Vrând 
nevrând, dascălul de religie se constituie într-un model pentru elevii săi. Una dintre însuşirile de bază ale 
profesorului de religie este „să creadă şi să-i facă pe alţii să creadă … în crezul pe care îl predă... să ştie și 
ceilalți că acest crez este însuşirea sa de căpetenie”. O metodă mai profundă de autoevaluare o realizează 
profesorul de religie atunci când elevul trece de la autoevaluare la Taina Spovedaniei. În această formă 
evaluarea la disciplina religie trece din sfera educaţională în sfera sacramentală, de data aceasta evaluarea 
trecând printr-o formă de metamorfozare, de la evaluarea făcută de profesor şi elevi la cea facută de 
duhovnic. În constatările făcute pe teren, reiese că elevii noştri acordă o însemnătate deosebită Tainei 
Spovedaniei. Îndreptarea sau sfinţirea omului prin harul divin se realizează în Biserică, Sfintele Taine 
„încredinţate de Mântuitorul Bisericii Sale fiind absolut necesare oricărui creştin în vederea mântuirii”. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROFESOR ȚĂRĂU ADRIAN RĂZVAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TALPOȘ 

 
Evaluarea, în sens larg, ne permite să identificăm nivelul informațiilor acumulat, la un anumit 

moment, cu ajutorul unor instrumente care ne ajută să le măsurăm în raport cu o anumită norma la care ne 
raportăm. 

Evaluarea inițială oferă actorilor principali, elev și profesor, o imagine de ansamblu a potențialului 
de învățare, dar și a posibilelor lipsuri ce trebuie completate precum și a unor aspecte care ar pitea fi 
rectificate sau îmbunătățite. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau 
ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este atins, atunci când reușim să-i facem pe elevi să fie receptivi și să 
înțeleagă importanța evaluării în cadrul procesului de educație, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse în cadrul testelor, să existe în fiecare motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate.  

În ceea ce privește importanța evaluării inițiale, Ausubel spunea că ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Această abordare oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât 
mai exacta a situației existente și de a formula cerințele pentru următoarele activități de învățare. Pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul didactic imediat următor și eventual a unor programe 
de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama 
de următoarele lucruri: tratarea diferențiată a elevilor,selecția riguroasă a conținutului învățării, utilizarea a 
acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură 
învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, 
individuală și pe grupe). 

Evaluarea predictivă poate fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau 
sfârșitul lui, atât înaintea începerii unităților noi de învățare, cât și în orice moment al predării acestora. În 
consecință, această strategie nu se limitează doar la testarea cunoștințelor elevilor deoarece își propune, de 
cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă pentru corijarea 
sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a 
noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un 
fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces de predare-învățare-evaluare. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat rezultatele elevilor la un moment 
dat. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au angrenat energii noi în direcția 
realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face 
obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu foarte mult feedback transmis într-o singură 
sesiune. Se vor urmări modalitățile de însușire a cunoștințelor, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am fost foarte atent la selectarea 
itemilor necesari pentru testul de evaluarea inițială, având în vedere prevederile curriculumului pentru 
învățământul gimnazial și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe 
care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

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

La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, a verificării 
lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat în proiectul sau de lecții sau va aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi 
propuse noi secvențe sau subsecvente de recuperare, stimulare, completare. În acesta perspectiva, chiar 
de la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictiva.'¹ 

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

Funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și poseda 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușita într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate: 



 

 

 lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
 resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

învățare momentane și de perspectiva; 
 conceptele principale cu ajutorul cărora pot fi asimilate conținuturile noi și fondul de reprezentări, 

care să favorizeze înțelegerea acestora 
 posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev 
 abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor ; 
 deficientele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare 
Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, care 

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

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

obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
În concluzie, trebuie subliniat că evaluarea inițială este indisociabila construcției unui demers didactic 

riguros și eficace. Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite 
pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficienta 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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Evaluarea reprezintă una dintre etapele importante ale activităţii didactice, de calitatea ei depinzând 

calitatea întregului proces didactic. Modul de realizare al acestui proces, rezultatele obţinute şi modul în 
care acestea sunt prezentate elevilor, concluziile formulate şi modul adecvat de folosire al acestora, sunt 
determinante în abordarea ulterioară a demersului didactic. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire - ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, 2007,  

p. 117). În raport de funcţia îndeplinită - de diagnoză şi de prognoză -, se afirmă şi sub denumirea 
prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

 În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive - de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare/apreciere.  

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind 
anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au ocazia de a se 
concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare 
propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul 
de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise etc.), concluziile evaluării fiind premisa 
pentru progresele ulterioare.  

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea/practicarea/experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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



 

 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere  

aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui 
instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, 
M., 2003, p. 284)  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instru-iţi-l în 
consecinţă”. 
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 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare . 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

 Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 



 

 

 La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip obțineți 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să adapteze programulului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

 Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

 Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării 
formative și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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Evaluarea alături de predare şi învăţare, reprezintă o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin 
sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic.  

Evaluarea reprezintă un proces continuu şi de durată, putându-se face la începutul programului de 
instruire, pe parcursul acesteia sau la finalul său. Ea trebuie să asigure evidenţierea progresului înregistrat 
de elev în raport cu sine însuşi în vederea atingerii obiectivelor/ realizării competenţelor prevăzute în 
programă. 

Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al 
unui ciclu școlar, al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare). Are funcție diagnostică, dar și 
o funcție prognostică, prin proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii. La începutul oricărui 
nou an școlar, se face o recapitulare a materiei predate anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și 
aptitudini ce vor fi folosite în predarea noii materii. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
• mǎsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmǎrit (probe scrise/orale/practice, proiecte, portofolii etc.); 
• aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare şi notare, descriptori 

de performanțǎ etc.); 
• formularea concluziilor desprinse în urma interpretǎrii rezultatelor obținute în vederea adoptǎrii 

deciziei educaționale adecvate. 
 Evaluarea iniţială prezintă avantajul că: 
• oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerințele următoare; 

• pe baza informaţiilor evaluării iniţiale, se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare. 

Evaluarea iniţială are dezavantajul că: 
• nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii; 
• nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Cea mai mare parte a elevilor nu este atrasă de obiectul Matematică, văzând în ea doar o obligaţie 

şcolară ce trebuie îndeplinită. Elevii pasionaţi de matematică, optează pentru diferite alte domenii şi 
nicidecum pentru domeniul matematicii pure, ceea ce este o pierdere serioasă. De aceea, trebuie să încercăm 
să-i atragem pe elevi cu probleme din ce în ce mai variate cu aplicabilitate practică, cu activităţi 
extraşcolare, cu metode cât mai variate de predare şi evaluare. 

Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut 
ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, 
că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare, concluziile evaluării fiind premisa 
pentru progresele ulterioare. A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a sti, a cunoaste, 
este un real progres în dezvoltarea psihică şi în activitatea şcolară a elevului! 

Informațiile obținute în urma realizǎrii unei evaluǎri inițiale sprijinǎ planificarea activitǎților viitoare 
ale profesorului din perspectiva adecvǎrii acestora la posibilitǎțile elevilor sau a ințierii, dacǎ este cazul, a 
unor programe de recuperare. 

În orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor de evaluare, deoarece, folosite 
corect şi la momentul potrivit, vor duce la reuşita şcolară a elevilor, la mulţumirea sufletească a cadrelor 
didactice şi a părinţilor. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
TANASĂ MARIANA ROXANA 

 
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausbel)  
 Consider că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, 

în cunoștință de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare și perfecționare a activității preșcolarului. 
 În grădiniță putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în instituție sau la 

începutul unui program de „instruire”. Operația de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de 
învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice. Alături de predare și învățare, evaluarea 
reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare 
(inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în 
demersul evaluativ. 

 Evaluarea iniţială are două funcţii: Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care preșcolarii 
stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării 
iniţiale pot fi identificate şi lacunele din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele 
pe care le stăpânesc, etc. ). Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi 
permite anticiparea rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului 
următor, conţinuturile necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. 

 Activitatea educativă în grădiniță este complexă și solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularitățile preșcolarilor. Diversitatea situațiilor didactice, precum și multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea și aplicarea unor strategii diferite. Astfel, în grădiniță sunt 
utilizate următoarele metode și tehnici de evaluare inițială: 

I. Metode tradiționale 
a) Probele orale sunt cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin întrebări - răspunsuri. 

Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă. Evaluarea inițială orală se realizează prin 
conversaţie. 

b)  Probe scrise sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme, însă la nivel preşcolar sunt 
întâlnite sub forma fişelor de evaluare.  

c) Probe practice constau în verificarea unor capacităţi sau abilităţi. Probele sunt adaptate şi 
diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele propuse, 
de posibilităţile tehnice concrete de evaluare. Indiferent de domeniul evaluării, pentru realizarea cu succes 
a activităţilor practice este nevoie de foarte multă imaginaţie din partea educatoarei, dar şi de adecvare la 
situaţii reale de viaţă. În grădiniţă, aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, 
construcţie, gospodăreşti, experimente pentru observarea unor fenomene ( ex: „Apa în cele trei stări: lichidă, 
solidă, gazoasă”, „ Cum erup vulcanii?”, „ De ce plutesc anumite corpuri?” ), confecţionarea unor cărţi sau 
albume, realizarea unor colecţii, rezolvarea unor sarcini cu conţinut matematic, sarcini de comunicare orală 
sau scrisă, pe baza softurilor educaţionale ( softurile Piticlic sau alte programe educaţionale). Rezultatele 
activităţilor practice vor fi expuse în grădiniţă, putând fi apreciate şi evaluate de către educatoare, copii şi 
părinţi. Activităţile practice le permit educatoarelor să constate la ce nivel şi-au format preşcolarii anumite 
deprinderi practice 

II. Metode alternative 
 Procedurile tradiţionale sunt completate de teste de diagnostic, fişe de evaluare, chestionare, studii 

de caz, interviuri individuale, teste standardizate, teste de randament, de aptitudini, formative, fişe 
individuale de progres, probe pentru evaluarea originalităţii şi creativităţii, elaborări şi eşantionări de 
proiecte.  

a) Observarea sistematică a comportamentului copilului constă în urmărirea atentă şi sistematică a 
comportamentului copilului (fără nicio intervenţie din partea educatoarei), cu scopul se a sesiza aspectele 
sale caracteristice. Pentru a înregistra aceste informaţii, educatoarea poate folosi fişa de evaluare. Fişa de 



 

 

evaluare este completată de educatoare, care înregistrează date actuale despre evenimentele cele mai 
importante pe care le identifică în comportamentul copiilor (anumite fapte, probleme de comportament, 
aptitudini deosebite ale preşcolarului în anumite domenii). Pe lângă aceste date se adaugă interpretările 
educatoarei în legătură cu cele observate. Înregistrările actuale sunt rezumate ale unor evenimente care 
cuprind informaţii despre: ce s-a întâmplat; când s-a întâmplat; unde s-a întâmplat; care a fost stimulul care 
a declanşat interesul pentru o anume activitate; care au fost reacţiile copilului (dialogurile,comportamentul 
acestuia în diverse situaţii); cum s-a încheiat acţiunea. 

b) Chestionarul - în perioada preşcolară, copilul nu are deprinderea de a scrie, fapt pentru care, în 
completarea unui chestionar, se pot utiliza simboluri (în cazul întrebărilor precodificate, copilul va bifa, 
încercui, sublinia varianta aleasă), sau educatoarea va completa răspunsul dat de copil. 

c)  Investigaţia presupune definirea unei sarcini de lucru, cu întrebări precise şi înţelegerea sarcinilor 
de către preşcolari şi promovează interrelaţiile în grup şi deprinderile de comunicare, stimulează iniţiativa 
copiilor pentru luarea deciziilor. Ca metodă de evaluare, investigaţia aduce în prim plan potenţialul creativ 
al preşcolarilor, punându-se accent pe iniţiativă, cooperare, comunicativitate, flexibilitatea gândirii, 
capacitatea de argumentare şi de rezolvare a situaţiilor problemă. 

d) Studiul de caz poate fi utilizată cu succes şi în învăţământul preşcolar, îndeosebi la grupele mari, 
deşi aparent pare un proces prea greu pentru această vârstă. Prin utilizarea studiului de caz, educatoarea 
deprinde preşcolarii de mici să observe şi să analizeze situaţiile sau fenomenele supuse atenţiei, să asculte 
şi să accepte schimbul de opinii, să participe activ la analiza unei situaţii problemă. 

 În concluzie, evaluare inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste 
atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât 
este cunoscut faptul că „este mai ușor să previi decât să vindeci”.  

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

TĂNASE ANA-MARIA 
 
Evaluarea este esenţială pentru conducerea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi continua lui 

perfecţionare, deoarece scopul acestui proces este nu de a ajunge la anumite date, ci de a perfecţiona 
procesul educativ. Verificarea obiectivă a progreselor şcolare cât şi a randamentului final permite 
profesorului să supravegheze îndeaproape bunul mers al predării şi învăţării, adică să-şi dea seama ce succes 
a avut instruirea pentru fiecare elev în parte şi pentru întregul colectiv de elevi, să determine dacă instruirea 
proiectată şi-a atins scopul propus şi să ia la timp cele mai bune măsuri de îmbunătăţire a acesteia.  

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care urmează. 
Ea reprezintă una dintre premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice.  

Această evaluare devine necesară în situaţii în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror 
potenţial nu îl cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după o întrerupere de 
mai mare durată a activităţii, după cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul 
unor capitole, ca şi al fiecărei lecţii. Ceea ce interesează nu este pregătirea generală a elevilor, ci măsura în 
care aceştia posedă cunoştinţele. Datele obţinute prin evaluările de această natură ajută la conturarea 
activităţii următoare în trei planuri: 

 adaptarea acesteia la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 
 organizarea unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
 adoptarea unor măsuri de sprijinire sau chiar de recuperare în folosul unor elevi. 
Astfel, în verificarea – măsurarea - aprecierea iniţială, la început de an, semestru, capitol, se obţin 

datele pentru obiectivele proiectării viitoarei acţiuni: volumul şi calitatea cunoştinţelor necesare, a 
deprinderilor, a capacităţilor ce vor fi utilizate în noua învăţare.  

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR RODICA-MARIANA TĂNĂSESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.46, BUCUREȘTI 

 
Plecând de la termenul "evaluare" putem identifica metode cât și tehnici care stau la baza procesului 

de evaluare. Evaluarea didactică reprezintă o componentă importantă a procesului de învățământ, alături de 
componentele predare - învățare si furnizează informații despre calitatea si funcționalitatea acestora. 

 Din punctul meu de vedere pentru procesul de evaluare se ține cont atât de nivelul ciclului de 
învăţământ, de numărul de elevi la clasă cît și de nivelul de cunoștințe cu care elevul vine din învățământul 
preșcolar.  

 Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. 

 Având ca punct de plecare evaluarea inițială (aici identific nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor 
în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor 
propuse pentru etapa imediat următoare aplicând metoda-observației( observ activitățiile elevilor). 

Obiectul observării îl constituie: activitatea elevilor, comportamentul lor, produsele unor activităţi 
realizate în conformitate cu cerinţele programelor şcolare sau combinaţie a lor. 

Observarea va fi folosită, mai ales, pentru sesizarea cât mai exactă a cauzelor care determină obţinerea 
unor rezultate slabe la învăţătură la anumiţi elevi şi oscilaţiile (variaţiile) prea mari în pregătirea altora, dar 
şi pentru a evita erorile de apreciere prin atribuirea unor calificative (fie prea mari, fie prea mici) sub 
impresia momentului, a unor evaluări conjuncturale. 

În mod deosebit, prin observarea sistematică a comportamentului şi activităţii elevilor, se evită, atât 
supraestimarea unor elevi ca urmare a impresiei bune create despre ei, cât şi subestimarea celor despre care 
există o impresie proastă. 

Evaluarea formativă urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea 
demersului pedagogic spre obiective mai complexe. Evaluare formativă însoţeşte întregul parcurs didactic, 
organizând verificări sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia, frecventă, la sfârşitul fiecărei 
unităţi de studiu. 

Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia “interesează din ce în ce mai mult 
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice stabilite la începutul anului școlar. Metoda 
care stă la baza evaluării formative în primii doi ani de învățământ primar este observare curentă a 
comportamentului şcolar al elevului. 

Evaluarea sumativă este finală şi de regulă externă, având loc după învăţare practic regrupează mai 
multe unităţi de studiu. 

Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop clar și bine definit. Diversitatea situaţiilor 
educative, precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în 
unele cazuri se urmărește a se compara performanţele elevilor în altele de a determina nivelul achiziţiilor 
elevului în raport cu un obiectiv fixat.  

 



 

 

LOCUL ȘI ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. INV. PRIMAR ȚĂRANU IOANA 
LICEUL TEORETIC “ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA, CONSTANȚA 

 
Actul didactic complex, integrat în procesul de învățământ, care urmărește măsurarea cantității 

cunoștințelor acumulate, valoarea, performanța și eficiența acestora, oferind soluții în vederea perfecționării 
actului educativ o reprezintă evaluarea. Aceasta reprezintă alături de predare și învățare o funcție și o 
componentă esențială a procesului de învățământ ce trebuie să conducă la optimizarea întregului proces 
desfășurat în școală.  

Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări :evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 
optimă a unui program de instruire. Aceasta nu nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional 
(cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc). Acest tip de evaluare are două funcţii: de diagnostic şi predictivă 
arătând condiţiile în care elevii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire.  

Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la 
începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor. Acestă evaluare este „ 
impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a 
nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.” 
Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare, oferind posibilitatea 
cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce vor fi adoptate 
în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. De exemplu, evaluarea inițială se dovedește a fi 
foarte utilă la începutul fiecărei clase, pentru cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului de pregătire al 
elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise. Este firesc ca acelaşi test, aplicat la două 
colective de elevi, să ducă la rezultate diferite, ceea ce va necesita abordări variate, selectarea unor metode 
potrivite nivelului fiecărei clase. Informațiile obținute de profesor prin intermediul acestui tip de evaluare 
îl ajută pe acesta să identifice nivelul achizițiilor elevilor, ce cunoștințe dețin aceștia, ce abilități au, dar îi 
oferă și un punct de plecare în planificarea activităților de predare și învățare viitoare. Dacă în urma testării 
inițiale a elevilor se constată greșeli de scriere corectă a unor cuvinte, vor fi proiectate activităţi de învăţare 
în care să se urmărească remedierea acestui fapt, prin completarea unor enunţuri cu ortograme şi explicarea 
utilizării lor; dacă se constată confuzii de recunoaștere a părților de vorbire, respectiv de propoziție, se va 
insista asupra diferențierii lor, vor fi lămurite prin exerciții suplimentare. Așadar, evaluarea iniţială este 
utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare 
sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea învăţăturii următoare, pentru a 
omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs.” Pe lângă funcţia 
diagnostică pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele deficiențe în pregătirea elevilor și 
dificultățile de învățare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică care „sugerează profesorului 
condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia anticiparea rezultatelor. Mai exact, 
pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului viitor, demersurile didactice 
considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare.  

Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi 
proba de evaluare inițială la începutul clasei a IV-a, profesorul are în vedere conținutul programei pentru 
clasa a III-a, urmărind cu mare atenție capacitățile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment (de 
exemplu: capacitatea de a selecta informații dintr-un text dat; capacitatea de a se exprima în scris; 
capacitatea de a opera cu noțiunile morfologice studiate etc.) Evaluarea inițială oferă profesorului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente (potențialul de învățare al elevilor, 
dar și dificultățile de învățare ale elevilor ce trebuie remediate). Pornind de la datele oferite de evaluarea 
inițială, profesorul își va organiza/ planifica demersul pedagogic imediat următor. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 



 

 

direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm 
pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă 
elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

ȘTEFĂNESCU CAROLINA 
 
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii si tehnici referitoare la măsurarea si 

aprecierea rezultatelor școlare si a procesului didactic . 
„Strategiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar” 
Ultimul studiu elaborat privind situaţia actuală a învăţământului preşcolar din România, aduce în 

atenţia noastră, a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, câteva aspecte importante legate de 
strategiile didactice folosite. În acest sens, vor fi trecute în revistă câteva puncte principale abordate în 
studiul amintit, asupra cărora sunteţi invitate să refletaţi: 

-organizarea spaţiului fizic al sălii de grupă pe zone/sectoare/arii; 
-ergonomia derulării activităţilor didactice; 
-forme de organizare a grupelor preşcolare; 
-metode folosite în învăţământul preşcolar; 
-utilizarea mijloacelor didactice în contextul strategiilor de predare-învăţare; 
individualizarea instruirii/tratarea diferenţiată; 
-invăţarea prin cooperare; 
-flexibilitatea derulării activităţii; 
-modalităţi de evaluare utilizate în învăţământul preşcolar; 
-relaţia cadru didactic-copii în contextul evaluării; 
-relaţia cadre didatice-părinţi în contextul evaluării. 
In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatii didactice, 

avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic , se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 

evaluare : 
- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 
Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 
instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile 

de invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – 
stabilirea coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru 
obtinera performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta 
procesului de invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la 
acest tip de evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotati. 
Fiecare educatoare are stilul sau de aplicare a teoriei evaluarii, rezultat din modul de combinarea 
cerintelor, formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularitatilor grupei si activitatilor, 

experientei acumulate. Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ-educativ, 
cu finalităţi de prespectivă, ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcţie pas cu 
pas, în colaborare cu alţi factori (familie, şcoală, media, societate), evaluarea este fragmentară, incompletă, 
unele rezultate apărând mai târziu, în şcoală sau la finele ei. Formarea unor deprinderi de activitate 
intelectuală, conducerea operaţiilor gândirii de la concret spre abstract, logic, raţional şi manifestarea 
deprinderilor şi abilităţilor în comportamentul copiilor nu se pot evidenţia decât după perioade mari de 
timp, în perspectivă. Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar este 



 

 

importantă şi necesară pentru educator şi copii pentru cunoaşterea nivelului atins în dezvoltarea 
personalităţii, care este departe de cristalizare, pentru individualizare şi eficienţă în activitate. 

Învăţământul preşcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fişe de evaluare. Preşcolarii trebiue evaluaţi unul câte unul, educatorul trebuie să reţină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fişele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conţin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activităţii copilului, la care el poate ajunge şi din întâmplare, 
fără o înţelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele. Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât educatorului cât şi prescolarului 

posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor copiilor şi nici realizarea une ierarhii. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele prescolarilor până în 
acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii 

noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, 
prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. 

 Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate Referitor la importanţa 
evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea sunt cunoştinţele pe care 
elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-lîn consecinţă”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎNTRE 
OBLIGATIVITATE ȘI NECESITATE 

 
PROF.PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR SUCIU FLORINA OTILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER 
JUDEȚUL MUREȘ 

 
Din punct de vedere teoretic, evaluarea reprezintă procesul prin care se delimitează, se obțin și se 

furnizează informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare. Prin evaluare verificăm sau identificăm 
nivelul achizițiilor școlare, pentru a putea perfecționa metodele de instruire a elevilor în vederea 
îmbunătățirii rezultatelor. 

Evaluarea inițială este utilizată cu scopul de a oferi un raport concret asupra nivelului de achiziții pe 
care le are elevul la începutul unei etape ( început de an școlar), în vederea elaborării unor strategii de 
ameliorare care să corespundă realității. 

Evaluarea inițială nu este utilă numai cadrului didactic ci și a elevului, deoarece îi oferă acestuia șansa 
de a-și descoperi nivelul de cunoștințe la care se află dar și de a-și descoperi lacunele ce trebuie a fi 
remediate sau completate, oferind totodată un raport și părinților. În acest sens, este necesar ca rezultatele 
obținute la testele de evaluare inițială să fie cunoscute și de către părinți, aceștia având un rol important în 
acțiunile viitoare de remediere a rezultatelor, fiind sprijin pentru copiii lor. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins cu cât elevul înțelege că nu se dorește neapărat o 
ierarhizare a rezultatelor, ci să trezească în ei dorința de a fi receptivi la evaluare, de a dori să se 
autodepășească, să trateze cu seriozitate o astfel de activitate, spre a identifica motivația găsirii soluțiilor a 
sarcinilor date.  

Atunci când elaborez un test de evaluare, tin cont de câteva aspecte, aspecte pe csare elevii le regăsesc 
pe fișa de lucru pentru a conștientiza, în fiecare moment care este nivelul lor în raport cu sarcinile date: 

• Formulez clar fiecare item; 
• Stabilesc un timp estimativ pentru fiecare item; 
• Alătur fiecărui item parcurs punctajul pe care elevul trebuie să îl obțină; 
În acest fel, la finalul testului elevul se poate autoevalua. 
După corectarea testelor, centralizez rezultatele în funcție de fiecare item și realizez un grafic de 

apreciere a rezultatelor. 
 Evaluarea inițială întâmpină câteva dificultăți înn realizarea ei deoarece: 
• Aplicarea probelor și interpretarea rezultatelor presupune acordarea unui timp îndelungat pe care 

nu întotdeauna cadrul didactic îl are la dispoziție, una dintre cauze considerând a fi programa prea încărcată 
care nu îți dă posibilitatea aplicării posttestului, în vederea ameliorării rezultatelor; 

• Grad ridicat de atenție și răbdare din partea cadrului didactic. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CLASA I 
METODE . TEHNICI. STRATEGII 

 
PROF. INV. PRIMAR: CORNELIA ȚARCĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA, JUD. SIBIU 
CLASA I 

 
 În cadrul procesului instructiv - educativ, evaluarea în general si mai ales evaluarea initială au un rol 

foarte important.  
 În cele ce urmează vor fi prezentate scopul şi rolul evaluării iniţiale, precum şi metodele şi tehnicile 

pe care le-am utilizat la clasă  
 Scopul evaluării iniţiale este acela de a identifica nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni 

de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru 
etapa imediat următoare. Astfel, evaluarea initiala “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun 
de pregatirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” – arată domnul Ioan Cerghit. 

. Evaluarea inițială – se realizează la începutul anului școlar sau la început de semestru, în momentul 
inițierii unui program de instruire, având rolul de a stabili nivelul de cunoștinte, priceperi si deprinderi, de 
a cunoaște capacitățile de învățare ale elevilor etc. Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale, “ajută 
la realizarea predicției – stabilirea coordonatelor esențiale ale activitătii viitoare,” a obiectivelor, alegerea 
strategiilor adecvate pentru obtinerea performanței elevilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor din 
programa școlară etc.  

 Evaluarea initială poate fi realizată în forme diverse, ea devenind “câmpul fertil de manifestare a 
ingeniozităţii didactice”. Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o 
decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pentru ca evaluarea iniţială 
să fie eficientă, trebuiesc elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de 
pregătire a elevilor, pornind de la obiectivele propuse, în funcţie de particularităţile clasei de elevi. 

 Printre metodele si tehnicile de evaluare inițială pe care le-am aplicat la clasă la disciplinele 
comunicare în limba română și matematică şi explorarea mediului, se enumeră: probe orale, autoevaluare, 
interevaluare, observarea sistematică, probe scrise. 

 Observarea sistematică a fost utilizată cu scopul de a evalua mai ales comportamente afectiv-
atitudinale referitoare la abilităţile însuşite în clasa pregătitoare, conform celor cinci domenii de dezvoltare 
:socio-emoţională, fizică, cognitivă, capacităţile de exprimare,vocabularul, formularea și receptarea 
mesajelor, caracteristici ca: perseverenţa, încrederea în sine, iniţiativa, creativitatea; comportamente 
referitoare la atitudinile sociale etc 

 Autoevaluarea și interevaluarea - au fost utilizate cu scopul de a le forma elevilor capacitatea de 
autoevaluare. Cercetările întreprinse în acest sens au condus la concluzii încurajatoare privind formarea la 
elevi a capacităţii de autoevaluare. Educarea capacităţii de autoapreciere are efecte pozitive şi în planul 
dezvoltării unor atitudini colegiale, de înţelegere şi întrajutorare între elevi. De asemenea, ea cultivă 
motivaţia interioară faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă, faţă de propria activitate. 

 Evaluarea orală a fost realizată mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini 
de lucru, oral sau în scris - la tablă. A fost utilizată mai mult ca verificare curentă şi parţială, pe parcursul 
perioadei de recapitulare- actualizarea cunostințelor din clasa precedentă si nu numai.  

 Proba scrisă (proba de evaluare initială) – a fost aplicată la limba română și matematică cu scopul 
de a depista eventualele lacune ale elevilor ,de a stabili ritmul de parcurgere a conținuturilor din programa 
școlară, ,şi mai ales de a-mi regla şi perfecţiona activitatea didactică .În urma evaluării initiale, după 
centralizarea rezultatelor obținute, am realizat un plan de remediere .  

 În concluzie, consider că evaluarea initială constituie premisa pentru eficiența demersului didactic 
viitor, care se va oglindi in planificarea / proiectarea didactică. 
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NECESITATEA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

ŢARCĂ DENISA 
ŞCOALA GENERALĂ NR.1 COCU, JUDEŢ ARGEŞ 

 
 Evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Evaluarea are 

rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la 
resursele umane implicate. 

 Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să 
vindeci”. Astfel, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot 
contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic.  

 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă, constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea oferă 
profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a 
formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor și eventual a unor programe de recuperare. 

 Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel, se 
recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002) 

 Ea se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 
începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
TARCE MARIANA-NICOLETA 

 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

 Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii pași: 
 1. Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 2. Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 3.Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 4. Evaluarea rezultatelor. 
 Cele mai întâlnite forme de evaluare sunt: 
 -evaluarea inițială ; 
 -evaluare continuă; 
 -evaluarea finală. 
 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și stabilește nivelul de 

pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 
măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

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

 Evaluarea formativă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt care 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvență de 
învățare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ. 

 Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare la sfârșit de semestru, an 
școlar, ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală a rezultatelor pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unitățide 
studii. 

 Metode și tehnici de evaluare: 
 Tradiționale – probe scrise ( fișe de sarcini), probe orale și probe practice. 
 Alternative – lucrări practice, portofolii cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol , observările directe, sistematice în timpul activităților și înregistrarea, discuții 
individuale, afișarea lucrărilor, consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale. 

 Metode de evaluare tradiționale: 
 Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite și utilizate metode, realizându-se prin 

întrebări/răspunsuri. Este folosită cu precădere ca verificare curentă, parțială și pe parcursul programului 
de instruire. 

 Evaluarea orală este specifică situațiilor în care performanța trebuie exprimată prin comunicare orală. 
Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici cum ar fi: conversația de 
verificare, interviul, verificarea realizată pe baza unui suport vizual, verificarea orală cu acordarea unui 
timp de pregătire. 

 Probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme: teste, fișe de evaluare. 
Evaluarea prin probe scrise prezintă următoarele avantaje: permite verificarea multor preșcolari în 

timp scurt, este convenabilă preșcolarilor timizi aceștea având oportunitate de a-și etala cunoștințele în ritm 
propriu fără ca educatoarea să intervină, are obiectivitate ridicată . 

 Probele practice indiferent de domeniul evaluarii, pentru realizarea cu succes a actvităților practice 
este nevoie de multă imaginație din partea educatoarei. În grădiniță aceste probe sunt asociate activităților 
de pictură, desen, modelaj, construcții, gospodărești, experimente. 



 

 

 Metodele alternative spre deosebire de metodele tradiționale de evaluare care realizau evaluarea 
rezultatelor preșcolarilor obținute pe un timp limitat, metodele alternative prezintă cel puțin două 
caracteristici: realizarea evaluării rezultatelor în stânsă legătură cu învățarea , privesc rezultatele obținute 
pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacități, dobândirea unor comportamente și 
schimbări în planul intereselor, atitudinilor corelate cu activitatea de învățare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. TĂRNĂUCEANU OANA IRINA 
SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MÎNDREȘTI, COM. VLĂDENI 

 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, un ansamblu de operații 

mintale, acționale, intelectuale, atitudinale, afective, alături de predare-învățare-evaluare, având drept scop 
măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și eficientizarea procesului instructiv educativ. 

 Evaluarea inițială se aplică la începutul unui an școlar, semestru sau ciclu de învățământ și are atât o 
funcție diagnostică, cât și prognostică. 

 În context educativ, evaluarea acționează din doua perspective: 
a) evaluarea ca utilitate socială, care se traduce prin decizii de orientare, selecție și certificare; 
b) evaluarea ca utilitate pedagogică, tradusă prin decizii de reglare. 
 Testul inițial îi oferă profesorului o reprezentare a potențialului de învățare a elevului, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Numită 
și evaluare predictivă, aceasta nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau 
ierarhizarea lor și recomandă raportarea la bareme de evaluare( apreciere).  

 Scopul evaluării inițiale este atins atunci când reușim să-i facem să fie receptivi, să trateze cu 
seriozitate sarcinile propuse , să le trezim motivația cunoașterii.  

 Dacă vor înțelege evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare, care nu implică emoții, 
întrucât notele nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber asupra itemilor propuși, iar 
rezultatele vor reflecta în mod obiectiv rezultatele acestora. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza „ceea ce influentează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instuiți-l 
în consecință”. Rezultatele evaluării inițiale îi ofera profesorului posibilitatea de a-și planifica demersul 
imediat următor și stabilirea unui program de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să aibă rezultatele 
scontate, trebuie să se țină cont de următoarele etape: 

- selecția riguroasă a conținuturilor; 
- tratarea diferențiată a elevilor; 
- utilizarea metodelor și a procedeelor care să antreneze capacitățile intelectuale care asigură 

învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea și alternarea eficientă a formelor de activitate la clasă( frontală, individuală, pe grupe); 
 Metodele de evaluare sunt modalități prin care se oferă elevilor posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Cea mai răspândită este evaluarea orală, al cărei avantaj este posibilitatea dialogului profesor-
elev. Acesta este un mijloc eficient și operativ de verificare a pregătirii elevilor. 

 Verificările orale indeplinesc și funcția de învățare prin repetarea și fixarea cunoștințelor, ca și prin 
„întărirea” imediată a ceea ce elevii au învățat. Această verificare permite dirijarea elevului prin întrebări 
suplimentare, ajutătoare , spre răspunsurile corecte, dar evaluează și mai multe aspecte ale performantelor 
școlare decât alte metode. 

 Evaluările scrise permit verificarea mai multor elevi în același timp, elaborarea unui răspuns 
cuprinzător și asigură identitatea temei pentru toți elevii. 

 Evaluarea inițiala, urmată de cea continuă constituie un autentic instrument de lucru al profesorului 
cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 Metodele tradiționale de evaluare( observarea sistematică, lucrarea scrisă) trebuie îmbinate cu cele 
moderne ( referatul, proiectul, portofoliul, eseul, jurnalul de lectură, autoevaluarea) contribuie la stimularea 
creativității, dezvoltarea simțului critic și a motivatiei. Evaluarea furnizează informatiile utile ameliorării 
activității pentru ca elevul să perfecționeze. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește funcția majoră atunci când elevul și profesorul reușesc să 
colaboreze, să comunice, să copereze, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de celălalt. 



 

 

STUDIU – EVALUAREA INIȚIALĂ- NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF . ÎNV. PRIMAR TARȚA CRISTINA VICTORIA 

LICEUL TEORETIC ,,EUGEN PORA”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 
 
Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 

şcoală. Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur 
instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale au fost evidențiate reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 



 

 

și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR: TĂTARU NICOLETA 
 
In contextul educațional actual, problematica evaluarii capătă o importanță din ce in ce mai mare in 

activitatea factorilor de decizie, a specialiștilor si mai ales a practicienilor. 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare.Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete, obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare.  

 Evaluarea poate fi de trei tipuri: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi 
evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ in scopul 
stabilirii nivelului de pregatire al al evilor. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

Prin intermediul evaluării inițiale se identifică nivelul achizițiilor elevilor in termeni de cunoștiințe, 
competențe si abilitați, in scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de 
invațămant respectivă. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu 
vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a 
subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare 
(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei 
lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare. A învăţa nu doar pentru 
notă ci, în primul rând, din dorinţa de a știi, a cunoaște, este un real progres în dezvoltarea psihică şi 
activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor 
şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor 
şi atenuării stresului. 

Bibliografie: 
CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 
CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 

GHID DE EVALUARE SI EXAMINARE. BUCURESTI, 2001 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR: TĂTUCU ANGELICA 

CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ 
 
Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi 
acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient. 

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (Radu, 2000; Meyer, 2000; Stoica, 2001; Ungureanu, 
2001; Cucoş, 2008; Manolescu, 2002, 2005; Roegiers, 2004; Oprea, 2006 etc.) propun un inventar 
diversificat de metode moderne de evaluare, fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodologică a 
evaluării metodele tradiţionale, clasice. Una dintre aceste metode este: 

1. Metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează) 
Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 

şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 269). 
Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – 

Interoghează. 
Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup. 

Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi (în cazul 
unei activităţi frontale): 

- se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; 
- se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul 

său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 
- elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind 

specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care 
nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; 

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema 
evaluată; 

- la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 
Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi 

poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru 
optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul 
didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor 
ca dificultate. Pot fi sugerate, de asemenea, următoarele întrebări:  

- Cum defineşti conceptul..................................?  
- Care sunt noţiunile cheie ale temei..................?  
- Care sunt ideile centrale ale temei…………...? 
- Care este importanţa faptului că......................?  
- Cum argumentezi faptul că..............................?  
- Care consideri că sunt efectele.........................?  
- Cum consideri că ar fi mai avantajos: să.............sau să...............?  
- Cum poţi aplica noţiunile învăţate...................?  
- Ce ţi s-a părut mai interesant...........................?  
- Ce relaţii poţi stabili între…. şi……..între…...? etc.. 
2. Avantajele metodei R.A.I.: 
• este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 
• elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o activitate plăcută, 

atractivă, stimulativă pentru elevi; 



 

 

• nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, ceea 
ce elimină stările emoţionale intens negative;  

• promovează interevaluarea şi interînvăţarea; 
• permite realizarea unui feedback operativ; 
• contribuie la: 
  formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă; 
  formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective; 
  dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  
  dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
  formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare; 
  dezvoltarea capacităţii argumentative etc.. 
 Limitele acestei metode pot fi următoarele: 
• consum mare de timp; 
• răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie 

activitatea grupului; 
• nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru 

formularea întrebărilor/răspunsurilor; 
• marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii; 
• dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi; 
• aparentă dezordine;  
• apariţia unor conflicte între elevi etc.. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI FUNCȚIILE EI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

 

PROF. TĂUT ANCA DANIELA, 
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MOTTO : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa 
pe alţii.“ Ralph Waldo Emerson 

 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.  

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza.Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea 
unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul 
primar stă la baza modelării şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai 
mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un tot unitar format din intervenţii, acţiuni, 
atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final 
d) modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
e) în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
f) pe baza căror criterii se evaluează. 
 Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 

învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi 
mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de concluziile rezultate, 
şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare (chiar dacă nu le 
conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a predării.  

Funcţiile evaluării 
În cadrul procesului de învăţământ evaluarea îşi exercită: 
o Funcţie diagnostică realizată prin teste de cunoştinţe de tip diagnostic;  
o Funcţia prognostică realizată prin teste de aptitudini, teste pedagogice de tip criterial sau de tip 

normativ; 
o Funcţia de selecţie care intervine atunci când se doreşte clasificarea şi admiterea candidaţilor în 

urma examenelor şcolare; ea poate urmări şi ierarhizarea elevilor unei clase sau a unei şcoli la sfârşitul 
anului şcolar sau ciclului de învăţământ şi în acest caz se realizează prin teste standardizate de tip normativ 
oferind posibilitatea unei selecţii obiective. 

În termeni taxonomici, funcţiile formelor de evaluare se exprimă prin verbe ca: 
Testele diagnostice: a analiza, a emite judecăţi, a repera, a remedia, a verifica etc. 



 

 

Testele prognostice: a informa, a preciza, a ghida, a anticipa, a permite luare de decizii etc. 
Testele de inventariere: a atesta, a orienta, a ghida. 

  



 

 

Modalităţi de integrare a actelor de evaluare în procesul didactic 
Experienţa pedagogică a permis conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor în 

desfăşurarea procesului didactic: 
a. evaluarea iniţială 
b. evaluarea continuă (formativă) 
c. evaluarea cumulativă (sumativă) 
 Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 

cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. Se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire şi este menită 
să stabilească nivelul de pregătire a elevilor la începutul acestei activităţi, condiţiile în care aceştia se pot 
integra în programul respectiv.  

Ea constituie una dintre premisele conceperii şi demarării procesului de instruire. Este binecunoscută 
opinia lui AUSSUBEL conform căreia învăţarea este puternic influenţată de cunoştinţele pe care elevul le 
posedă la începutul activităţii de învăţare. Evaluarea iniţială se realizează prin aplicarea unei probe orale, 
scrise sau practice prin care este diagnosticată pregătirea elevilor şi care îndeplinesc o funcţie de predicţie 
privind condiţiile în care va fi organizat noul program de instruire: 

- modul adecvat de predare - învăţare 
- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. TĂUT MIHAELA 

 
 Mă pot intitula cu mândrie un profesor cu majoratul împlinit în sistemul de învațământ românesc. În 

ultimul deceniu am fost profesor de limba și literatura română la o școala cu predare în limba maghiară, o 
școală unde limba română nu este limba maternă a celor pe care am obligația să îi formez cât pot de bine. 
Aflată în această situație, a trebuit să găsesc cele mai potrivite metode și tehnici atât de predare, cât și de 
evaluare, astfel încât elevii mei să prindă curaj pentru a se exprima oral și în scris înlimba română. Trebuie 
să menționez inclusiv faptul că marea majoritate dintre ei vorbesc limba română doar în ora mea și doar cu 
mine. Așa că, am lăsat iluziile deoparte și am încercat să mă pun în locul elevilor mei pentru a-i înțelege 
cât mai bine. 

 Am început să laud fiecare implicare, fiecare formă de răspuns, fiecare inițiativă astfel încât să le dau 
curaj și încredere în capacitatea lor de exprimare. Evaluarea implică și aceste lucruri. În același timp 
încercam urmărirea obiectivelor, având în vedere faptul că la sfârșitul gimnaziului vor avea de susținut o 
evaluare națională la același nivel ca elevii de la secția română. 

 Am inițiat situații de comunicare timp de 5 minute la sfârșitul fiecărei ore. Ne jucam. Ne imaginam 
că mergem la cumpărături, la medic, la o zi de naștere și alte diverse situații. Elevii sunt dornici de 
comunicare, dar în același timp rețin expresiile noi mult mai ușor prin joc. Am trecut pe urmă la texte la 
prima vedere, citite, explicate, iar apoi la diferite cerințe pe baza lor. Am mărit gradul lor de dificultate, 
ținând cont de particularitațile de vârsta și nu numai. 

 Treptat, am ajuns la acel nivel unde am putut aplica metodele si tehnicile de evaluare cunoscute. 
Pentru fiecare profesor, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi 
învăţare. Aceasta are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă.  

 Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de 
învăţământ sau la sfârşitul unui capitol. Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi 
are o funcţie de reglare. Ca profesor de limba română, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, 
deoarece prin intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, 
evaluarea iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce 
se practică în unele cazuri la limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, 
deoarece mă ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul 
evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, 
evaluări naționale , sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a 
informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Am relatat toate aceste lucruri dintr-o perspectivă personală pentru a arăta și altora ce presupune 
predarea limbii române la clase de minorități. Nu toate metodele existente în cărțile de specialitate pot fi 
aplicate la claselelacare predai. Tu , profesorul ,trebuie să găsești metoda potrivită . Important este să ajungi 
acolo unde îți propui și să nu scapi niciodată din vedere interesul elevului. Mult succes tuturor ! 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. TECARU DANA-IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” BOGAȚI 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 



 

 

urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TEICĂ LOREDANA MARIA 
ŞCOALA GIMN. ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU”, TG-JIU, JUD. GORJ 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

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

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  



 

 

- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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Evaluarea este o activitate de măsurare a eficacităţii, eficienţei şi pertinenţei activităţilor în 
raport cu obiectivele lor. Prin evaluare se compară rezultatele instructiv-educative cu obiectivele 
planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele 
anterioare (evaluarea progresului). A stabili o strategie de evaluare echivalează cu a fixa când 
evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici rezultatele obţinute. Se cunosc 
următoarele forme de evaluare: evaluare inițială (predictivă), evaluare continuă (formativă), 
evaluare finală (sumativă).  

 Evaluarea iniţială (predictivă) are scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la începutul 
activităţii didactice, măsura în care elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării 
conţinutului etapei care urmează, capacităţile fiecărui elev. 

Datele obţinute prin evaluarea iniţială ajută la stabilirea modului adecvat de predare-învăţare a noului 
conţinut și la organizarea unui program de recuperare şi sprijinire pentru unii elevi. 

Metodele de evaluare constau în probe orale, probe scrise sau probe practice. 
Probele orale sunt unele dintre cele mai răspândite modalităţi de evaluare a elevilor, care pot fi 

aplicate individual sau frontal. Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului 
profesor - elev, în cadrul căruia profesorul îşi poate da seama nu doar despre «ce» ştie elevul, ci şi «cum» 
gândeşte el, «cum» se poate exprima, «cum» face faţă unor situaţii problematice, diferite de cele întâlnite 
pe parcursul instruirii. Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze 
răspunsul la o anumită întrebare când se află în impas. 

Evaluarea prin probe scrise se realizează recurgându-se la teste și lucrări semestriale. Prin această 
metodă se asigură uniformitatea subiectelor pentru toţi elevii supuşi evaluării şi posibilitatea de a examina 
un număr mare de elevi în acelaşi timp. Forma cea mai obiectivă de evaluare, pe care o utilizez frecvent 
este testul docimologic. 

Verificarea scrisă cea mai completă se face prin teste docimologice, care sunt constituite din probe 
pe care trebuie să le rezolve elevii şi în urma cărora este posibilă o cuantificare a nivelului de cunoştinţe, 
capacităţi sau deprinderi. Testele cele mai eficiente sunt acelea în care se apelează nu numai la memorie, ci 
şi la capacităţile de gândire, de aplicare şi transfer a cunoştinţelor, de segregare, de analiză sau de sinteză. 

Elaborarea testelor se face după un algoritm. Paşii acestui algoritm sunt: 
-precizarea obiectivelor pedagogice şi a conţinutului, a cărei însuşire este verificată; 
-analiza conţinutului pentru a stabili elementele esenţiale şi precizarea comportamentelor în care se 

exprimă asimilarea conţinuturilor esenţiale; 
-alcătuirea testului prin redactarea itemilor în concordanţă cu obiectivele pedagogice stabilite; 
-măsurarea şi evaluarea răspunsurilor, după etalonul de evaluare stabilit dinainte, măsura rezultând 

din însumarea punctajelor tuturor itemilor. 
În conceperea unui test de evaluare pot fi folosiți itemi diverși. Tipurile de itemi ce pot fi folosiți, pot 

fi: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi. 
Probele practice sunt utilizate pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 

teoretice, precum şi a gradului de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic.  
Probele practice oferă posibilitatea de a evalua capacitatea elevilor de aplicare a cunoştinţelor în 

practică; de a evalua priceperile şi deprinderile de lucru cu mijloacele, instrumentele, tehnicile specifice 
biologiei. 

La orele de biologie, se pot verifica cunoştinţele şi abilităţile practice ale elevilor prin confecţionarea 
de material didactic, lucrări practice de microscopie, disecţie, experienţe demonstrative şi de cercetare.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȚIC FLOAREA 
  
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

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

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:  

- harta conceptuală;  
- investigaţia; 
- chestionarul 
- testele  
Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare 

cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi 
remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a 
performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA ISTORIE 
 

PROF. ȚICU ALINA RAMONA 
LICEUL TEORETIC NOVACI 
ISTORIE / CLASA A IX-A C 

 
Evaluarea este definită printr-un proces de măsurare și apreciere a rezultatelor sistemului de 

învățământ, a eficienței resurselor, pentru compararea rezultatelor cu obiectivele propuse , pentru a lua 
decizii de îmbunătățire și perfecționare39. Examinarea, aprecierea și notarea reprezintă operații 
fundamentale ale evaluării. 

Procesul de evaluare presupune mai multe etape și îndeplinește mai multe funcții: funcția de 
constatare și diagnosticare, de reglare și perfecționare, de informare, funcția motivațională, de predicție, de 
selecționare și clasificare, funcția formativ-educativă, de perfecționare și inovare40. 

Evaluarea performanțelor elevilor la disciplina istorie este o acțiune esențială a unui proces 
educațional eficient41. Ea nu poate fi separată în mod artificial de celelalte componente ale procesului 
educațional. 

După modul de integrare a verificării ți evaluării în procesul educațional la istorie, se cunosc 
următoarele tipuri de evaluare42: inițială (predictivă), continuă (formativă) și finală (sumativă). 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

Evaluarea inițială se aplică la începutul activității cu un colectiv de elevi, la început de an școlar, la 
început de semestru, la început de capitol, sau chiar la începutul unei lecții noi. Instrumentul cel mai simplu, 
utilizat pentru evaluarea inițială la istorie este testul (predictiv). Pentru a se stabili care sunt itemii care vor 
alcătui testul predictiv, este indicat ca profesorul de istorie să întocmească lista problemelor esențiale din 
materia parcursă, absolut necesare pentru a facilita învățarea ulterioară43. După corectarea testelor, 
profesorul face inventarul lacunelor, al greșelilor tipice, pe baza cărora îi va trata pe elevi diferențiat. Testele 
predictive se vor utiliza mai ales la începutul unei perioade de studiu îndelungate. În funcție de lacunele 
înregistrate, profesorul de istorie va întocmi programe recuperatorii, care pot fi aplecate în timpul orelor. 
În cazul unei anumite lecții , evaluarea inițială poate să ia forma unei conversații, sau a unei simple fișe de 
lucru, menite să reactualizeze cunoștințele anterioare, necesare însușirii lecției noi44. 

Așadar, evaluarea inițială (predictivă) la disciplina istorie se efectuează la începutul unui program de 
instruire și permite să se prevadă șansele de succes ale programului. Profesorul are posibilitatea să verifice 
punctele forte și punctele slabe ale elevilor și să aleagă apoi modul cel mai adecvat de predare a noului 
conținut, dar și de a gândi modalități de instruire diferențiat. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de formula cerințele următoare. 

 
39 Constanțiu Dinulescu, Didactica istoriei, Editura Universitaria Craiova, 2007, p. 189. 
40 Alice Ionela Roaită, Didactica istoriei. Un manuale pentru profesorul de istorie, Editura Paralela 45, București, 2012, pp. 174-
175. 
41 Marilena Bercea, Evaluarea competențelor la ora de istorie, în Felicia Adăscăliței, Marilena Bercea, Doru Dumitrescu, Liviu 
Lazăr, Mihai Manea, Mirela Popescu, Elemente de didactică a istoriei, Ediția a II-a, Editura Nomina, 2012-2013, București, p. 
34. 
42 Ștefan Păun, Didactica istoriei, Editura Cartea Universitară, București, 2005, p. 169 
43 Gabriela Gruber, Didactica istoriei și formarea de competențe, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016, p. 172 
44 Ibidem 



 

 

Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces45.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
profesorului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
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EVALUAREA COMPETENŢEI DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 
 

PROF. ŢIFUI DANIELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALECU RUSSO” IAŞI 
 
 Modelul comunicativ-funcţional adoptat de programa disciplinei Limbă şi literatură română, propune 

abordarea studiului limbii din perspectiva funcţiei de comunicare. Într-o astfel de abordare, textul 
literar/nonliterar devine punctul de plecare al unor activităţi de comunicare orală/scrisă, iar elementele de 
teorie gramaticală, pretextul unor activităţi de comunicare identificabile în realitate. De asemenea, 
activităţile desfăşurate contribuie la formare unor priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală (căutare 
informaţii, redactare de text literar sau nonliterar, citire/redactare etc.) necesare rezolvării unor sarcini 
diverse cu suport în realitate. 

Accentul pus pe caracterul limbii de vehicul al comunicării interumane presupune dezvoltarea 
integratoare: receptarea mesajului oral/scris şi emiterea/producerea mesajului oral/scris. Limba nu trebuie 
predată pentru un auditor ideal, ci pentru unul concret, care să înveţe să utilizeze faptul gramatical în şi 
pentru trasmiterea mesajului, a informaţiei, nu doar în contexte formale, ci şi informale. 

Modernizarea didactică redactării impune nu numai evaluarea produsului ci şi a procesului redactării. 
Astfel, profesorul poate verifica rezultatele activităţii sale didactice, iar elevul punctele tari şi punctele 
slabe, putând să-şi îmbunătăţească performanţele. 

Ţintele lecţiilor de comunicare scrisă sunt: 
• familiarizarea cu formele comunicării scrise şi înţelegerea factorilor care determină comunicarea; 
• dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă prin însuşirea unor proceduri,convenţii specifice unor 

tipuri de texte diverse care să poată fi folosite în activitatea şcolară şi extraşcolară (de exemplu, la clasa a 
VIII-a sunt utilizate în manuale şi în evaluarea formativă sau finală texte despre relatarea unor experienţe 
personale, descrierea, argumentarea, rezumatul, caracterizarea de personaje, povestirea, jurnalul de lectură, 
eseul structurat, eseul liber), aplicarea normelor de ortografie şi de punctuaţie, deprinderea modalităţilor de 
a da coerenţă unui text etc.; 

• formarea unei atitudini pozitive faţă de cultura scrisă şi a unor valori personale; 
• folosirea scrierii ca mijloc de învăţare (de exemplu: fişele de lectură, schemele). 
În noul context, manualul este un instrument didactic flexibil, un suport pentru lucrul la clasă (nu şi 

singurul posibil), ca şi culegerile, auxiliarele, volumele de versuri, proză etc. Aceasta atrage după sine o 
libertate a profesorului atât în alegerea pe care o face cât şi în modelul de a folosi respectivul manual la 
clasă. Pentru a putea alege instrumentele didactice, profesorul trebuie să cunoască programa şi respectiv ce 
se verifică la testele naţionale (de exemplu, să ofere elevilor săi programa şi subiectele model precum şi 
modul de rezolvare al acestora), grupul ţintă cu care va lucra pentru a-şi adecva strategiile şi conţinuturile 
la alegere. 

Practic nu există manuale bune sau rele în absolut, pentru că totul depinde de cum sunt folosite de 
profesor în activitatea la clasă. Există şi inadvertenţe, dar ele pot fi înlocuite pentru că oferta pe piaţă este 
vastă. De exemplu, putem înlocui textele prea dificile sau care nu intră în sfera de preocupări a elevilor şi 
testele de evaluare care vizează un număr mic de obiective de referinţă sau testele care nu conţin itemi 
diverşi (obiectivi: cu alegere duală, de tip pereche, cu alegere multiplă; semiobiectivi: cu răspuns scurt, de 
completare, întrebări structurate, subiectivi: eseu cu răspuns restrâns, eseu structurat, eseu liber). 

Putem propune o gamă largă de exerciţii pentru evaluarea competenţei de receptarea mesajului scris: 
exerciţii de repetiţie, de recunoaştere, exemplificare, completare şi înlocuire, transformare, creatoare, cu 
caracter ludic etc. 

Este important să îi obişnuim treptat pe elevi cu modalităţile de evaluare folosite la examenul naţional 
prin elaborarea unor probe de evaluare curentă, periodică (la sfârşitul unei unităţi de învăţare) sau 
semestrială în care să includem tipuri diferite de itemi, formulări de sarcini care ar putea constitui subiecte 
posibile de examen. 

Evaluarea are un caracter stimulator, ea trebuie să-i încurajeze pe elevi, îndemnându-i să descopere 
propriile valori, să se bucure de progresul realizat şi să le ofere multiple posibilităţi de ilustrare a 
capacităţilor şi competenţelor dobândite. 



 

 

EVALUAREA ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

PROF. TÎLVESCU CRISTIAN 
 – COLEGIUL ,,GH.TĂTĂRESCU” –ROVINARI JUD. GORJ 

 
Înțeleasă ca una dintre cele trei operaţii ale sistemului de învăţământ, evaluarea este o etapă necesară 

ce se constituie ca un act integrat activităţii pedagogice , ca o posibilitate de validare a "justeţei secvenţelor 
educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare şi intervenţie asupra 
conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale".  

Există trei grupe de definiţii pentru evaluare :  
-evaluarea - măsură, în sensul de cântărire precisă a activităţii;  
-evaluarea - congruenţă, în sensul că în procesul de învăţământ se obţin permanent date reale, 

imediate, directe asupra reacţiei elevului;  
-evaluare - judecare, în sensul aprecierii imediate prin judecăţi, comparaţii". In activitatea de educaţie 

fizică, evaluarea reprezintă "un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea 
rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ şi a activităţii competiţionale". Dar nu trebuie înţeleasă 
şi tratată numai ca pe o modalitate de control sau ca formă de măsurare obiectivă a cunoştinţelor, 
deprinderilor şi priceperilor motrice ci şi ca o strategie în formarea motivaţiei pentru practicarea exerciţiilor 
fizice.  

Obiectul evaluării.  
Obiectul activităţii de evaluare în educaţia fizică şi sport îl constituie :  
-Planul de învăţământ;  
-Programa şcolară;  
-Activitatea didactică de predare realizată de profesor;  
-Activitatea de învăţare realizată de elevi;  
-Contribuţia educaţiei fizice la educaţia tinerei generaţii;  
-Procesul de schimbare al comportamentului elevilor.  
În privinta obiectului evaluării în lecţia de educaţie fizică şi sport, acesta constituie modificările 

comportamentale produse de practicarea exercitilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, afectiv, estetic, 
moral, social al subiectului. Pentru realizarea unei evaluări obiective, ţinând cont de etapele şcolare şi 
conţinuturile de învăţare, s-au elaborat o serie de teste ce cuprind probe şi norme de control. 

Ca şi învăţarea, evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii. Funcţiile procesului de evaluare sunt: 
1.Funcţia de constatare şi diagnosticare a capacităţilor elevilor;  

2. Funcţia de reglare şi perfecţionare, ce are la bază feedback-ul asupra realizărilor şi reacţiile elevilor;  
3.Funcţia de predicţie şi decizie, ce are în perspectivă evoluţia procesului instructiv educativ;  
4.Funcţia de selecţionare şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatele obţinute, dar şi în raport cu 

progresele înregistrate;  
5. Funcţia de perfecţionare şi inovare, ce urmăreşte transformarea sistemului de învăţământ conform 

cerinţei sociale.  
Evaluarea în educaţia fizică şcolară constituie un mijloc de relaţionare eficientă a formării elevilor în 

direcţia realizării obiectivelor planificate. Ea poate fi considerată ca modalitate principală de control a 
impactului elevului cu mijloacele educaţiei fizice şi sportului, dar şi ca mecanism de autocontrol asupra 
asimilărilor comportamentale din punct de vedere fizic, psihic, motric, moral, social, estetic etc. Prin 
posibilitatea de a oferi date directe şi concrete privind achiziţiile înregistrate, evaluarea este considerată ca 
o componentă a sistemului educaţional şi are caracter global în ceea ce priveşte modul de angrenare a 
tuturor elevilor, într-un sistem de etichetare valorică. 

Evaluarea în procesul de pregătire sportivă reprezintă, de fapt, aprecierea procesului activităţii 
didactice desfăşurate. În procesul de învăţământ se disting trei feluri de evaluare: predicativă, formativă şi 
sumativă. Evaluarea didactică predicativă sau iniţială permite cunoaşterea iniţială a elevilor, cunoaştere ce 
are un rol deosebit în programarea procesului instructiv-educativ ce urmează a fi desfăşurat. Evaluarea 
didactică iniţială, are ca obiective stabilirea valorii de moment şi constatarea aptitudinilor elevilor. Se 
realizează prin măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor la începutul anului şcolar, a 
semestrului sau la începutul unui nou ciclu de învăţământ ceea ce permite orientarea activităţii didactice 



 

 

viitoare. Evaluarea didactică formativă (denumită şi continuă) se desfăşoară în timpul lecţiilor pe tot 
parcursul semestrului şi are ca obiectiv constatarea acumulărilor în funcţie de obiectivele operaţionale 
propuse. Are influenţă formativă. Acest tip de evaluare este importantă, întrucât oferă date precise privind 
eficienţa programului de instruire oferit şi stimulează elevii. Avantajul aplicării evaluării continue este dat 
de faptul că apare posibilitatea reprogramării permanente a activităţii de instruire, ceea ce duce la 
îndreptarea greşelilor şi la realizarea unui progres continuu. Când progresul realizat nu este cel aşteptat se 
impune reproiectarea unor sarcini, metode, mijloace.  

 



 

 

Numele si prenumele elevului: _______________________________________________ 
Data susţinerii testului: _____________________ 
 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
DISCIPLINA GEOGRAFIE 

CLASA A IX-A 
 

PROF. DANIELA TIMOFTE 
 
I Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 
1. Circurile si văile glaciare sunt rezultatul eroziunii exercitate de: 
a. apele curgătoare b. gheţari c. precipitaţii d. vant 4 puncte 
2. Pe teritoriul ţării noastre se intersectează meridianul de 25°long. E cu paralela de: 
a. 25°lat.N b. 25°lat.S c. 45°lat.N d. 45°lat 4 puncte 3. Din relieful carstic fac parte: 
a. crovurile b. domurile gazeifere c. grindurile d. pesterile 4 puncte 
4. Platforma continentală a Mării Negre a fost inainte o regiune de: 
a. campie b. dealuri c. munte d. podis 4 puncte 
5. Alunecǎrile de teren se produc din cauza existenţei rocii numite: 
a. argilǎ b. granit c. loess d. sisturi verzi 4 puncte 
6. La altitudini de peste 2.000 m, la latitudinea ţării noastre, există lacuri care sunt ca origine: 
a. glaciare b. iazuri c. lagune d. vulcanice 4 puncte 
7. Suprafeţele de uscat din Delta Dunării se numesc: 
a. crovuri b. cueste c. domuri d. grinduri 4 puncte 
HARTA ROMÂNIEI SE REFERĂ LA EXERCIŢIUL II, IAR IMAGINEA GRAFICĂ LA 

EXERCIŢIUL III !!! 

  
II. Pe harta alăturată sunt marcate cu cifre unităţile de relief din Romania. 
a) identificaţi unităţile de relief, marcate cu:  

1________________________________ 2________________________________ 
3________________________________ 4________________________________ 
5________________________________ 6________________________________ 
7________________________________                                       8________________________________  

16 puncte 
 
b) Caracterizaţi, in maximum o jumătate de pagină, o unitate de relief la alegerea dintre cele 

marcate pe hartă. In caracterizare veţi avea in vedere: trei aspecte specifice ale reliefului, etajul climatic, 
un rau sau un lac, zona sau etajul de vegetaţie, un tip sau o clasă de sol. 21 puncte III. Reprezentarea 
grafică prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la staţia meteorologică de la Varful Omu. Pe 
abscisă sunt trecute lunile anului. 10 puncte 1. Precizaţi: a. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, 
precum si luna in care se inregistrează; b. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum si o lună in 



 

 

care se inregistrează. 2. Explicaţi faptul că temperaturile medii lunare sunt negative in cea mai mare parte 
a anului. IV. Romania este o ţară carpato – danubiano – pontică. Explicaţi, pe scurt, ce se înţelege 
prin: a. carpatic; b. danubian; c. pontic 15 puncte  

Din oficiu se acordă 10 puncte. 
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE Disciplina Geografie Clasa a IX-a 
Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.Nu se acordă 

punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordăfracţiuni de punct. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordatla 
10. I.Se acordă câte 4 puncte (7x4p=28p) pentru fiecare răspuns corect: 1b, 2c, 3d, 4a, 5a, 6a, 7d. Total 28 
puncte II. a. Se acordă câte 2 puncte (8x2p=16p) pentru fiecare unitate de relief corect identificată. b. Se 
acordă 21 puncte, cate 3 puncte pentru fiecare element corect menţionat. Total 37 puncte 

III. Se acordă 10 puncte astfel:  
1. a. 2p pentru precizarea valoarii maxime (6°C) a temperaturii medii lunare,  
 2p pentru precizarea lunii (luna august) in care se inregistrează valoarea maximă a temperaturii medii 

lunare;  
 b. 2p pentru precizarea valoarii minime (-10°C )a temperaturii medii lunare, 
 2p pentru precizarea lunii (luna ianuarie/februarie) in care se inregistrează valoarea minimă a 

temperaturii medii lunare.  
2. 2p pentru precizarea a cel putin un factor ce determina temperaturile medii lunare negative in cea 

mai mare parte a anului.  
 Total 10 puncte 
IV.Se acordă câte 5 puncte (3x5p=15p) pentru fiecare răspuns corect. Pentru o explicaţie incompletă 

se poate acorda 
punctaj parţial (1-4 puncte). Total 15 puncte 
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE 
Pentru testul iniţial la cl. a IX-a, au fost selectate, spre a fi verificate, cinci competenţe specifice din 

curriculumul de clasa a VIII-a, competenţe care se continuă în clasa a IX-a. Corespondenţa competenţe din 
clasa a VIII-a – competenţe din clasa a IX-a este următoarea: 

- competenţa 4.1. din clasa a VIII-a – competenţele 4.1. si 4.3 din clasa a IX-a; 
- competenţa 4.6. din clasa a VIII-a – competenţele 4.1. si 4.6 din clasa a IX-a ; 
- competenţa 7.1. din clasa a VIII-a – competenţa 2.4. din clasa a IX-a; 

- competenţa 7.5. din clasa a VIII-a – competenţele 1.1. si 5.4. din clasa a IX-a; 
- competenţa 7.8. din clasa a VIII-a – competenţele 2.3., 2.4. si 2.5. din clasa a IX-a.  
 

Conţinuturi / Competenţe 
Punctaj/Itemi 

Achiziţie 
 

Întelegere Aplicare Analiză Total 

1. Poziţia geografică a României 4(1) * * * 4(1) 

2. Relieful României 33(7) 15(3) 16(8) * 64(18) 
3. Clima şi hidrografia României 8(3) * 4(2) 4(2) 16(7) 
4. Vegetaţia, fauna si solurile 
României 

6(2) * * * 6(2) 

5. Total 51(13) 15(3) 20(10) 4(2) 90(28) 
6. Oficiu     10 
7. Total     100(28) 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ, MIHAELA TIMOFTE 
COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE 

 
În contextul actual al educației se pune foarte mult accent pe evaluare, sub toate formele sale. Prin 

urmare, considerăm că o analiză este necesară, în special în cadrul orelor de limba engleză unde nivelul 
fiecărui elev este diferit și, de cele mai multe ori, evaluarea trebuie făcută diferențiat. 

Deși un subiect vast și deseori discutat, este necesar totuși să clarificăm faptul că evaluarea este o 
activitate complexă, parte a procesului instructiv-educativ, care înseamnă mai mult decât un creion sau un 
pix roșu, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Schimbările care se întâmplă în sistemul de educație 
determină evaluarea să devină dinamică, centrată pe procesul mental al elevului, să favorizeze autoreflecția 
și să lase deoparte conceptul bazat pe examinare, control, sancțiune. Evaluarea trebuie înțeleasă drept un 
prim pas către rezultate și nu drept o pedeapsă. Este foarte important să înțelegem faptul că prin evaluare 
noi nu judecăm elevul sau persoana, ci felul în care funcționează, acționează. Competențele pedagogice 
trimit acest mesaj; cel puțin la nivel declarativ, evaluarea competențelor urmărește evaluarea potențialului 
elevului. Misiunea noastră de dascăli este aceea de a pregăti elevii pentru ”a fi” și ”a deveni”, pentru 
autonomie, autoeducație și autoevaluare. Așadar, în condițiile educației de astăzi, un alt mod de a aborda 
evaluarea rezultatelor școlare este necesară, un model mai eficient de creare a procesului de predare-
învățare -evaluare mai integrat, mai centrat pe elev. Un profesor trebuie să stăpânească toate metodele și 
instrumentele de evaluare și să le aplice conform particularităților clasei. Utilizarea eficientă a strategiilor, 
metodelor și instrumentelor de evaluare vor sublinia aspectul creativității, gândirii critice, mainfestării 
individuale, specifice fiecărui elev, rezultatele urmărite fiind formarea la nivel individual a cunoștințelor 
generale, dezvoltarea abilităților, atitudinilor și competențelor necesare pentru integrarea socială a elevului.  

Evaluarea a existat dintotdeauna și a fost definită de a lungul timpului în mai multe feluri. În procesul 
de învățământ, prin evaluare putem determina cât a reușit un elev să acumuleze; este activitatea de a nota, 
de a măsura cât de bine și-au însușit elevii conceptele predate. 

Pentru a evalua rezultatele școlare ale elevilor pentru un segment de activitate, evoluția lor pe 
parcursul procesului și pentru a îi stimula, evaluarea trebuie facută la începutul activității, pe parcursul 
acesteia și la final. Aceste perioade definesc trei strategii de evaluare care se pot diferenția prin modelul 
integrării în procesul de învățare: evaluarea inițială sau predictivă, evaluarea sumativă și evaluarea 
formativă.  

Profesorii folosesc în procesul școlar toate cele trei forme de evaluare. Evaluarea ințială se aplică la 
începutul semestrului, anului școlar sau ciclului educațional, program de pregătire, dar poate fi aplicată și 
la începutul unui capitol sau chiar la începutul unei lecții. Acest tip de evaluare este cerut de nevoia de a 
anticipa procesul pregătirii bazat pe cunoștințele anterioare ale elevilor, precum și pe crearea premiselor 
necesare pentru a asimila noi conținuturi.  

Ca profesori de limba engleză putem afirma că evaluarea inițială este foarte importantă pentru că prin 
ea putem afla nivelul elevilor și dacă au anumite pobleme. Mai mult, evaluarea inițială poate fi utilizată 
pentru a distribui elevii în grupe sau nivel de studiu, cum este cazul la limbile străine.  

Evaluarea inițială este o condiție definitorie pentru activitatea de pregătire de succes, având ca scop 
oferirea posibilității de a cunoaște potențialul de învățare al elevilor la începutul activității, capacitatea lor 
de integrare cu succes în noul program de pregătire, pentru a înțelege conținutul ce urmează a fi pregătit.  

Are funcție diagnostică și predictivă și intenționează să identifice capacitatea elevului de a învăța, 
nivelul de pregătire, motivația pentru învățare, limbajul de specialitate, abilitățile cognitive și de 
comunicare.  

În funcție de rezultatele evaluării inițiale, profesorul decide ce metode și ce stil de predare va adopta, 
cum își va organiza activitatea (frontal, pe grupe sau individual). De obicei acest tip de evaluare se face 
oral, prin conversație (întrebare-răspuns), interviu (tehnica discuției), verificare pe baza unui suport vizual, 
examinare orală cu timp de pregătire a răspunsului sau prin metode scrise, cum ar fi testul inițial.  

Evaluarea inițială are avantajul de a ofei atât elevilor cât și profesorilor posibilitatea de a avea o 
reprezentare exactă a situației existente (potențialul de învățare, lacunele existente) și de a formula cerințele 
următoare. În urma informațiilor evaluării inițiale se pot planifica următoarele abordări pedagogice și 



 

 

programe remediale. Dar are dezavantajul de a nu permite aprecierea globală a performanțelor elevilor și 
nici realizarea unei ierarhii. Nu determină cauzele lacunelor existente în sistemul cognitiv al elevilor. 
Evaluarea inițială este un proces critic deoarece reprezintă prima etapă dintr-un ciclu de învățare, așadar, 
eșecul de a identifica corect nevoile elevilor poate rezulta într-un plan de lecție și un program de învățare 
care nu se adresează nevoilor respective.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. TINCU FELICIA 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 
economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu.Strategia 
vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi organizare a 
muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor managementului 
modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de 
previziune. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
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Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin 

intermediul instrumentelor de evaluareîn scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor 
măsurării adoptării unei decizii educaţionale fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi 
aprecierea rezultatelor deci evaluarea înseamnă: 

Măsurare interpretare şi adoptare deciziei  
- procedee specifice aprecierea  
- judecată expertă - instrumente de măsură rezultatelor 
- criterii unitare şi obiective 
Evaluarea nu este un proces liniar, unidirecţional, ci trebuie să se regăsească şi să producă schimbări 

în componentele sistemului de învăţământ, în planurile de învăţământ, programe şcolare, manuale. 
 
 
 
 
 
III. Funcţiile evaluării 
În cadrul procesului de învăţământ evaluarea îşi exercită: 
o Funcţie diagnostică realizată prin teste de cunoştinţe de tip diagnostic;  
o Funcţia prognostică realizată prin teste de aptitudini, teste pedagogice de tip criterial sau de tip 

normativ; 
o Funcţia de selecţie care intervine atunci când se doreşte clasificarea şi admiterea candidaţilor în 

urma examenelor şcolare; ea poate urmări şi ierarhizarea elevilor unei clase sau a unei şcoli la sfârşitul 
anului şcolar sau ciclului de învăţământ şi în acest caz se realizează prin teste standardizate de tip normativ 
oferind posibilitatea unei selecţii obiective 

În termeni taxonomici, funcţiile formelor de evaluare se exprimă prin verbe ca: 
• Testele diagnostice: a analiza, a emite judecăţi, a repera, a remedia, a verifica etc. 
• Testele prognostice: a informa, a preciza, a ghida, a anticipa, a permite luare de decizii etc. 
• Testele de inventariere: a atesta, a orienta, a ghida. 
IV. Modalităţi de integrare a actelor de evaluare în procesul didactic 
Experienţa pedagogică a permis conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor în 

desfăşurarea procesului didactic: 
*evaluarea iniţială 
*evaluarea continuă (formativă) 
*evaluarea cumulativă (sumativă) 
b. Evaluarea iniţială - se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire şi este menită 

să stabilească nivelul de pregătire a elevilor la începutul acestei activităţi, condiţiile în care aceştia se pot 
integra în programul respectiv. Ea constituie una dintre premisele conceperii şi demarării procesului de 
instruire. Este binecunoscută opinia lui AUSSUBEL conform căreia învăţarea este puternic influenţată de 
cunoştinţele pe care elevul le posedă la începutul activităţii de învăţare. Evaluarea iniţială se realizează prin 
aplicarea unei probe orale, scrise sau practice prin care este diagnosticată pregătirea elevilor şi care 
îndeplinesc o funcţie de predicţie privind condiţiile în care va fi organizat noul program de instruire: 

- modul adecvat de predare - învăţare 
- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
c. Evaluarea continuă - presupune verificarea pe secvenţe mici a rezultatelor obţinute de elevi pe 

parcursul procesului didactic. Ea îşi propune verificarea performanţelor tuturor elevilor privitoarea la întreg 
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conţinutul esenţial al materiei parcurse în secvenţa respectivă; permite în acest fel cunoaşterea efectelor 
activităţii, identificarea neajunsurilor, adoptarea măsurilor. 

d. Evaluarea sumativă - este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului(la sfârşitul 
parcurgerii unei unităţi de învăţare), este estimare globală, de bilanţ în urma unei perioade lungi 
corespunzătoare unei semestru sau an şcolar. Ea realizează un sondaj care îi vizează atât pe elevi, cât şi 
materia a cărei însuşire este supusă evaluării. Din această cauză evaluarea cumulativă nu poate oferi 
informaţii complete privind măsura în care elevii stăpânesc conţinuturile; neînsoţind procesul didactic 
secvenţă cu secvenţă nu permite ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate de timp. 

Numai utilizarea tutore celor trei forme de evaluare conduce la o atitudine justificată şi eficientă a 
dascălului în activitatea didactică şi la realizarea unui proces didactic de o mai bună calitate. 

V. Metode şi tehnici de evaluare 
Principala problemă a învăţământului actual – supraîncărcarea - nu ţine numai de conţinutul 

programei, ci şi de tradiţiile ultimilor ani şi de presiuni exterioare exercitate asupra sistemului(presiunile 
ciclului şcolar următor, olimpiadele, presiunile părinţilor, stângăcia muncii diferenţiate). 

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

- sunt stabilite capacităţile şi conţinuturile care se evaluează; 
- obiectivele de referinţă; 
- tipurile de itemi adecvaţi 
- descriptorii de performanţă; 
- modalitatea în care se vor face cunoscute părinţilor şi elevilor rezultatele obţinute 
VI. Instrumente de evaluare 

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

special comportamentele afectiv – atitudinale 
- pot fi evaluate: 
- concepte şi capacităţi – organizarea şi interpretarea datelor 
- selectarea instrumentelor de lucru  
- descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii 
- utilizarea materialelor auxiliare, inclusiv a calculatorului 
- atitudinea elevilor faţă de sarcina dată 
- concentrarea asupra sarcinii de rezolvat  
- implicarea activă 
- adresarea unor întrebări pertinente 
- completarea/îndeplinirea sarcinii 
- revizuirea metodelor şi a rezultatelor 
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- comunicarea: discutarea sarcinii cu învăţătorul în vederea înţelegerii acesteia 
 investigaţia – reprezintă o situaţie complicată care nu are o rezolvare simplă 
- sarcina poate fi scurtă, timpul de lucru este relativ lung 
- începe, de desfăşoară şi se termină în clasă 
- individuală sau în grup presupune diverse obiective – 
- poate urmări caracteristici personale ale elevilor precum: creativitate şi iniţiativă, participare în 

cadrul grupului, cooperare, persistenţă, flexibilitate, dorinţă de generalizare. 
 proiectul – presupune o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea 

şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe o anumită perioadă şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în 
faţa colegilor a rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. Proiectul este ales dacă:  

- prezintă interes pentru elevi 
- elevii sunt nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândrii 
- pot găsi resurse materiale 
- subiectul nu va ales urmând rutina din clasă 
 portofoliul – reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-

o varietate de metode şi tehnici de evaluare. Conţinutul său va fi focalizat pe concepte şi capacităţi esenţiale: 
- selecţii din însemnări; 
- produse elaborate; 
- produse care indică interesele, stilul elevului şi folosirea unor varietăţi de inteligenţe; 
- produse care arată procesul de dezvoltare(început, planificare, revizuire) 
- criteriile pe baza cărora munca va fi evaluată. 
 autoevaluarea – este realizată prin întrebări pe care şi-le pun elevii înşişi în condiţii necesare 

pentru formarea deprinderilor evaluative ca: 
- prezentarea obiectivelor ce trebuie atinse; 
- încurajarea formulării de întrebării/răspunsuri în scris 
- încurajarea evaluării în cadrul grupului etc 
VIII. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE 
a. Cunoaşterea prevederilor programei şcolare 
Programa descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar determinat şi 

cuprinde: 
Nota de prezentare – descrie parcursul obiectului de studiu respectiv, structura didactică adoptată etc. 
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 progresia în achiziţia 
de competenţe şi de cunoştinţe de la un an de studiu la altul. 

Exemplele de activităţi de învăţare – sunt organizate pentru realizarea fiecărui obiectiv de referinţă 
în parte. Sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor 
strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare.  

Conţinuturile – sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă 
propuse. Unităţile de conţinut sunt organizate fie tematic, fie în conformitate cu domeniile constitutive ale 
diverselor obiecte de studiu. 

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. Constituie specificări de performanţă care vizează cunoştinţele, competenţele şi comportamentele 
stabilite prin curriculum şi reprezintă pentru toţi elevi un sistem de referinţă comun şi echivalent care 
priveşte sfârşitul unei trepte de şcolaritate. 

Programa se citeşte „pe orizontală” în succesiunea următoare:  

 
  



 

 

În elaborarea testelor de evaluare finală organizată la încheierea cursurilor primare, programa şcolară 
va fi utilizată astfel:  

 
În activitatea de evaluare, obiectivele de referinţă ale programei sunt transformate în descriptori de 

performanţă exprimaţi în termeni de realizare. 
b. Descriptorii de performanţă 
Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de predare - 

învăţare si în deplină concordanţă cu aceasta. Descriptorii de performanţă sunt utilizaţi pentru evaluarea şi 
aprecierea rezultatelor şcolare, prin toate formele sau probele de evaluare – orale sau scrise. Ei se pot adapta 
atât la conţinuturile de învăţare evaluate, cât şi la tipul de probă de evaluare administrată. 

Descriptorii de performanţă verifică realizarea obiectivelor curriculare, deci elaborarea lor este parte 
integrantă a procesului de proiectare didactică. Condiţiile de realizare a performanţei şi limitele sunt 
diferenţiate pe trei niveluri, corespunzătoare aprecierii cu calificativele suficient, bine, foarte bine. Cu alte 
cuvinte, calificativele menţionate prin descriptori, ca şi calificativul insuficient trebuie „traduse” de 
învăţător prin termeni care să ghideze reglarea procesului de predare învăţare: 

 excelent = capacitate/competenţă constituită stabil, capabilă de autodezvoltare 
 foarte bine = capacitate/competenţă formată 
 bine = capacitate/competenţă care necesită antrenament pentru consolidare 
 suficient = capacitate/competenţă aflată în curs de formare 
 insuficient = capacitate/competenţă nerealizată 
Astfel învăţătorul îşi va putea concepe programul propriu şi programul recomandat elevului pentru 

învăţarea în familie, declanşând o acţiune unitară în vederea asigurării progresului şcolar, până la dobindirea 
performanţelor prevăzute în curriculum pentru finele învăţământului primar. 

c. Tipuri de itemi    
Probă = orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de către învăţător/profesor 
Item = element component al unei probe. 
Din punct de vedere al obiectivităţii în notare, itemii se clasifică în: 
1. itemi obiectivi 
2. itemi semiobiectivi 
3. itemi subiectivi 
1.ITEMII OBIECTIVI- se caracterizează prin faptul că testează un număr mare de elemente de 

conţinut, dar, de cele mai multe ori, capacităţi cognitive de nivel inferior. Au fidelitate, validitate, 
obiectivitate şi aplicabilitate ridicate, scheme de notare foarte simple, necesită timp scurt de răspuns şi 
corectare, permiţând posibilitatea utilizării unui număr mare de astfel de itemi într-un test. Prezintă ca 
dezavantaje dificultatea elaborării de distractori plauzibili şi paraleli şi faptul că nu poate fi urmărit 
raţionamentul prin care elevul ajunge la răspuns determinând astfel eventualitatea ghicirii răspunsurilor sau 
obişnuirii elevilor cu acestă tehnică. 

Itemi cu alegere duală – solicită răspunsuri de tip DA/NU, adevărat/fals, acord/dezacord.  
Itemi de tip pereche – solicită stabilirea corespondenţelor între elemente distribuite pe două coloane; 

criteriile de selecţie sunt enunţate în instrucţiunile care preced coloanele. 
Itemi cu alegere multiplă – solicită alegerea unui singur răspuns corect/alternativă optimă dintr-o 

listă de soluţii/alternative. 
2. ITEMII SEMIOBIECTIVI – sunt caracterizaţi de răspunsuri limitate ca spaţiu, formă şi conţinut, 

sarcini bine structurate, libertate restrânsă în reorganizarea informaţiei şi formularea răspunsului prin care 
elevii demonstrează, pe lângă cunoştinţe, şi abilitatea de a structura răspunsul cel mai scurt şi cel mai corect. 
Deşi prezintă uşurinţă şi obiectivitate în notare, au dezavantajul că nu verifică realizarea unor capacităţi şi 
competenţe cu caracter foarte complex.  

Itemi cu răspuns scurt – întrebare directă care solicită un răspuns scurt. 
Itemi de completare – enunţ complet prin care se solicită completarea de spaţii libere folosind cuvinte 

care se încadrează în contextul dat. 



 

 

Întrebări structurate – mai multe subîntrebări legate printr-un element comun. Se recomandă ca 
răspunsul subîntrebării următoare să nu fie dependent de răspunsul corect al întrebării anterioare. 

3. ITEMII SUBIECTIVI – reprezintă forma tradiţională de evaluare în România, sunt uşor de 
construit, solicitând răspunsuri deschise, evaluează procese cognitive de nivel ridicat, verificând obiective 
care privesc creativitatea, originalitatea. Au însă dezavantaje precum: fidelitate şi validitate scăzută, 
necesitatea de scheme de notare complexe şi greu de alcătuit, corectarea durând mult. 

Rezolvarea de probleme(situaţii problemă) – presupune o activitate nouă, diferită de cele de învăţăre 
curente, prin care se evaluează operaţii de gândire convergentă sau divergentă, operaţii mentale complexe. 

Itemi de tip eseu – solicită elevilor construirea unui răspuns liber, conform unui set de cerinţe date. 
Pot fi:  

- eseu structurat/semistructurat – răspunsul este dirijat şi ordonat cu ajutorul unor cerinţe, sugestii, 
indicii 

- eseu liber ( nestructurat ) – prin care se valorifică originalitatea, creativitatea, neimpunând cerinţe 
de structură. 

Deci, evaluarea se proiectează conform principiilor: 
 este o dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă în clasă 
 trebuie să implice folosirea unei mari varietăţi de metode 
 este un proces reglator care informează agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare 
 trebuie să-i conducă pe elevi la o auto apreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a 

performanţelor 
 se fundamentează pe standarde curriculare de performanţă, orientate spre ceea ce va fi elevul la 

finalizarea parcursului şcolar şi intrarea în viaţa socială, 
 iar pentru selectarea tipului de evaluarea adecvat scopurilor propuse se poate utiliza următoarea 

schemă :  
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’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel). 
 
 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 

prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. Evaluarea preșcolarilor este dificilă și 
permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și necesară pentru educator și copii, pentru 
cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este departe de cristalizare, ,pentru 
individualizare și eficiență în activitate. 

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să 
fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea 
supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări 
căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin 
formularea excesivă de sugestii. 

 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”.  

 Astfel și în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a 
nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea 
cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de 
lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE 
 

PROF. BIOLOGIE ȚÎRLEA FLORIN 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG, SĂLAJ 

 
 În cadrul procesului de învăţământ, activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente 

importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre ele 
influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ care presupune 
revenirile şi revizuirile necesare. De aceea predarea-învăţarea-evaluarea trebuie proiectate unitar, în acelaşi 
timp. 

 Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează 
datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii unei judecăți de valoare, 
pe care se bazează o anumită decizie pe plan educațional. 

După momentul în care evaluarea se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica 
trei strategii: 

 -evaluarea inițială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se integrează elevii; 

 -evaluarea formativă, care însoțește întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor; 

 -evaluarea sumativă, care, de obicei, se realizează la sfârșitul unei secvențe lungi de instruire. 
 Evaluarea inițială se realizează ori de câte ori un profesor preia pentru prima dată un colectiv de elevi 

în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prelucrarea informațiilor constituie punctul de plecare 
în planificarea activităților viitoare ale profesorului, dar și inițierea unor programe de recuperare. 

Astăzi, în cadrul unui învățământ modern, în care sunt stimulate performanțele individuale ale 
elevilor, performanțele de a aplica în situații noi cunoștințele și competențele dobândite, capacitatea de a 
rezolva probleme și de a coopera, rolul profesorului este esențial în ceea ce privește folosirea evaluării 
pentru asigurarea calității actului educațional în ansamblul său. Profesorul de biologie poate transforma 
secvențele de evaluare în adevărate momente „de vârf” ale activității sale. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
 -îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  
 „Nimic nu există în intelect dacă mai întâi nu ar exista în simțuri.” 
Astfel și în cadrul procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte 

din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic 
instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul 
școlarului. 

 Pornind de la realitățile obiective ale evaluării inițiale de la orele de biologie, aprecierile corecte ale 
profesorilor privind abilitățile intelectuale și practice ale elevilor duc la o motivare a lor privind nivelul de 
deschidere spre disciplina biologie. Intensificarea activităților practice cu caracter experimental în 
laboratorul de biologie sau în teren conduce la stimularea motivației pentru învățare și cercetare, încurajând 
dezvoltarea capacităților de investigație științifică. Acțiunile evaluative trebuie să ofere elevilor 
posibilitățile reale de a demonstra ceea ce știu ei (abilități intelectuale), dar mai ales ceea ce pot (abilitățile 
practice).  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȚÎRLEA ILEANA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG, SĂLAJ 

 
 ”A evalua înseamnă a emite judecăți de valoare privind învățarea de către elev, pe baza unor criterii 

adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării unor decizii.” Definițiile relativ recente ale evaluării școlare 
sunt foarte diverse. Ele au însă multe note comune. Din multitudinea de variante, definiția de mai sus mi s-
a părut cuprinzătoare. 

 Evaluarea inițială, evaluarea formativă și evaluarea sumativă se află într-o strânsă unitate și 
complementaritate. Ele sunt rezultatul unei clasificări care are la bază trei criterii: 

1.Cantitatea și calitatea informației sau experienței pe care trebuie s-o acumuleze elevul și care trebuie 
evaluată; 

2.Axa temporală la care se raportează evaluarea: la începutul, pe parcursul și la finalul instruirii; 
3.Sistemul de referință pentru emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluare 

criterială (bazată pe obiective) sau evaluare comparativă, normativă, clasificatorie. 
 Din combinarea acestor criterii rezultă cele trei tipuri de strategii care trebuie să fie prezente în 

activitatea oricărui cadru didactic. 
 Evaluarea inițială sau „răul necesar” se realizează la începutul unui program de instruire. Aceasta nu 

are rol de control. Este însă diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în procesul de învățare. Ea 
este necesară, asigurând o pregătire optimă a unui nou program de instruire. 

 Evaluarea inițială este necesară pentru: 
-cunoașterea nivelului de realizare a învățării prealabile, a nivelului comportamentului cognitiv 

inițial. Este foarte utilă la intrarea copiilor în clasa pregătitoare, pentru cunoașterea de către cadrul didactic 
a nivelului pregătirii elevilor cu care va lucra; la intrarea în ciclul gimnazial, la începutul studiului unei 
discipline școlare etc; 

-determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instruire (an școlar, intrarea în CP, în 
ciclul gimnazial sau liceal); 

-este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii în cauză dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învățări (cunoștințe, abilități, capacități); 

-această formă de evaluare are semnificația unei punți de legătură între o stare precedentă și una 
viitoare; 

-este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării viitoare, 
pentru a omogeniza oarecum fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou parcurs. 

 Realizată la începutul unui program de instruire, evaluarea inițială este menită să „arate” condițiile 
în care elevii în cauză se integrează în activitatea de învățare care urmează, fiind una din premisele 
conceperii programului. Se realizează prin examinări orale, dar mai ales prin probe scrise. Aceste probe 
realizează un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile 
în care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. 

 Valoarea/funcția predictivă (prognostică) a acestei evaluări constă în aceea că datele obținute prin 
evaluarea inițială ajută la conturarea activității ce urmează în trei planuri: 

 -modul adecvat de predare/învățare a noului conținut; 
 -aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
 -adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare doar a unor elevi. 
 Valoarea/funcția diagnostică a evaluării inițiale se manifestă atât din perspectiva elevilor cât și a 

cadrului didactic care va lucra cu aceștia. 
În ceea ce îi privește pe elevi: 
 -inventariază achizițiile existente la momentul T0; 
 -depistează eventualele decalaje dintre aceștia; 
 -relevă, la momentul respectiv, capacitățile/posibilitățile de învățare ale elevilor. 
În ceea ce îi privește pe profesori: 
 -descoperă factorii care explică situația respectivă; 



 

 

 -arată și explică nevoile de dezvoltare ale elevilor; 
 -îi ajută să-și multiplice căile de stimulare a dezvoltării optimale a acestora. 
 „ Sunt puse în evidență caracteristicile diferențiale ale elevilor și posibilitățile de a acționa în direcția 

atingerii obiectivelor.” 
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METODE INTERACTIVE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR:  
TÎRȘOGOIU ALINA MARILENA 

GRĂDINIŢA CU P.P. "ELENA FARAGO" CRAIOVA 
 
"Reevaluarea metodelor „tradiţionale" se referă la transformarea unui grup de metode, asimilate mult 

timp doar ca mijloace de transmitere a cunoştinţelor ex catedra, în modalităţi eficiente de organizare, 
conducere şi îndrumare a activităţii cognitive a elevilor, de activizare şi mobilizare a acestora. Experienţa 
practică a demonstrat că, practic, nicio metodă didactică nu poate fi utilizată ca o reţetă rigidă şi în mod 
izolat, ci ca un sistem de procedee, acţiuni şi operaţii, care se corelează şi se structurează într-un grup de 
activităţi, în funcţie de o seamă de factori (A. Dancsuiy, M. Ionescu, I. Radu, D. Salade, 1979, M. Ionescu, 
I. Radu (coord), 1995, M. Ionescu, 2000). 

" Principalele neajunsuri și critici aduse metodelor practicate până acum în contrast cu caracteristicile 
și principalele direcții de înnoire a metodologiilor pe care le încearcă învățământul de astăzi:" 

 Compararea metodelor clasice cu cele moderne (Cerghit, 2006, p.98-99): 
a) metodele clasice b) metodele moderne 
-acordă prioritate instruirii; -trec formația înaintea instruirii; 
-sunt centrate pe conținut, pe însușirea materiei; au 
o orientare intelectualistă; 

-sunt centrate pe elev, pe exersarea și dezvoltarea 
capacităților și aptitudinilor; 

-acordă întâietate activității profesorului 
(promovează un "învățământ magistral") 

-sunt axate pe activitatea și participarea (angajarea) 
elevului; 

-pun accentul pe predare; -trec învățarea înaintea predării, concomitent cu 
ridicarea exigențelor față de predare; 

-elevul este privit mai mult ca obiect al instruirii; -elevul devine, deopotrivă, obiect și subiect al 
actului de instruire și educare, al propriei sale 
formări; 

-neglijează însușirea metodelor de studiu personal, 
de muncă independentă; 

-sunt subordonate principiului învățării continue, 
urmărind însușirea unor tehnici de muncă 
independentă, de autoinstruire sau învățare 
autodirijată; 

-sunt centrate pe cuvânt, fiind dominant 
comunicative, verbale și livrești; 

-sunt centrate pe acțiune, pe explorare; unei științe 
communicate sau unei științe livrești i se preferă 
știința din experiența dobândită prin explorare, 
experimentare, cercetare și acțiune; 

-sunt receptive, bazate pe activități reproductive; -sunt activ-participative, adică în locul unei 
cunoașteri căpătate propun o cunoaștere cucerită 
prin efortul propriu; 

-sunt orientate spre produs; prezintă știința ca o 
sumă de cunoștințe finite; 

-își îndreaptă atenția spre procesele prin care elevii 
ajung la elaborări personale; 

-sunt abstracte și formale; -pun accentul pe contactul direct cu realitatea, sunt 
concrete; 

-au prea puțin un caracter aplicativ (mențin o 
legătură sporadică cu activitatea practică); 

-cultivă spiritual aplicativ, practic și experimental; 

-sunt dirijate, impun o conducere rigidă a 
învățării; 

-încurajează munca independentă, inițiativa, 
inventivitatea și creativitatea; 

-impun un control formal, aversiv (didacticism 
coercitiv); 

-stimulează efortul de autocontrol, de 
autoevaluare, de autoreglare la elevi; 

-promovează competiția; -stimulează cooperarea și ajutorul reciproc; 
-cad fie într-o individualizare excesivă, fie în 
socializarea exagerată a învățării; 

-sunt interactive, căutând să îmbine armonios 
învățarea individuală cu învățarea socială; munca 
individuală cu munca în echipă și în colectiv; 



 

 

-se bazeaă pe o motivație exterioară (extrinsecă) cu 
evidente elemente de reprimare, de frică și de 
constrângere; 

-dezvoltă o motivație interioară (intrinsecă) ce 
izvorăște din actul învățării, din satisfacțiile 
depășirii dificultăților și bucuria succeselor 
obținute; 

-întrețin relații rigide, autocratice (autoritariste, 
didacticiste) între profesor și elevi; 

-raporturile profesor-elevi se apropie de condițiile 
vieții sociale și de cerințele psihologice ale 
tânărului în dezvoltare, promovând relații 
democratice, care intensifică aspectele integrative 
(de cooperare); 

-conferă profesorului un rol de purtător (depozitar) 
și transmițător de cunoștințe; 

-rezervă profesorului un rol de organizator al 
condițiilor de învățare, de îndrumător și animator, 
ce catalizează energiile celor care învață; 

-disciplina învățării este impusă prin constrângere. -disciplina învățării derivă din organizarea rațională 
a activității. 

 "De asemenea, în sistemul metodelor didactice au fost incluse unele metode folosite şi în alte ştiinţe: 
problematizarea, descoperirea, algoritmizarea, modelarea, analiza structurală, 

informatizarea, instruirea asistată de calculator ş.a"( Ionescu, Radu-coord., 2001, p.131) 
 "Organizarea activității școlare fie în formă frontală ori colectivă (de muncă cu întregul efectiv al 

clasei, al anului de studiu etc.), fie în echipe (microgrupuri) sau individual, ori combinatorie, ca cea sugerată 
de experimental team teaching (bazată, între altele, pe o grupare flexibilă și mobilă a elevilor, cu treceri de 
la activități cu grupuri mari, la acțiuni în grupuri mici, omogene și apoi la activități individuale), reclamă, 
în mod inevitabil, o metodologie adecvată acestor forme organizatorice." (Cerghit, 2006, p.44) 

 "Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 
cunoaștere propusă de profesor într-o cale de învățare realizată efectiv de preșcolar, elev, student, în cadrul 
instruirii formale și nonformale, cu deschideri spre educația permanentă." (Cristea, 1998, p.303) 

 "Pedagogia modernă nu caută să impună niciun fel de rețetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea 
metodelor, consevatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferența etc. aduc mari prejudicii efortului 
actual de ridicare a învățământului pe noi trepte; ea nu se opune în niciun fel inițiativei și originalității 
individuale sau colective de regândire și reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte care privesc 
perfecționarea și modernizarea metodologiei învățământului de toate gradele. În fond, creația în materie de 
metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire și îmbunătățire a condițiilor de muncă în instituțiile 
școlare."(Cerghit, 1997, p.64) 
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TIPURI DE EVALUĂRI 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. ȚÎȚAN DINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTEUȘU MIC 

 
Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări : evaluarea iniţială, 

evaluarea formativă si formatoare şi evaluarea sumativă. 
Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 

optimă a unui program de instruire. Aceasta nu nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al copilului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional 
(cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc). Acest tip de evaluare are două funcţii: de diagnostic şi predictivă 
arătând condiţiile în care copiii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire. Astfel, dacă 
în urma acestei evaluări se constată că preșcolarii au anumite carenţe, caadrul didactic trebuie să organizeze 
înaintea începerii noii activități, un modul de recuperare pentru întreaga grupă sau doar cu anumiţi copii. 

Evaluarea formativă şi formatoare indică faptul ca aceasta trebuie să fie făcută pe tot parcursul 
procesului de predare-învăţare. Aceasta are rolul de a remedia lacunele sau erorile . Acest tip de evaluare 
nu are scopul de a realiza un clasament al copiilor, ci de a compara performanţele copiilor cu anumite 
criterii stabilite dinainte. Funcţia principală a evaluării formative şi formatoare este aceea de a lămuri/ 
conştientiza copilul asupra a ceea ce trebuie să înveţe şi a face funcţională reglarea şi autoreglarea didactică. 

Evaluarea sumativă are rolul de a realiza un bilanţ la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de 
învăţare ce constituie un tot unitar. La sfărşitul acestei evaluări se acordă un calificativ sau un ceritificat 
sau diplomă. Din acest motiv mai este cunoscută ca fiind evaluarea certificativă deoarece este realizată la 
sfărşitul unui proces de educaţie, iar aceasta nu mai poate influenţa cu ceva ameliorarea rezultatelor şi 
refacerea procesului deja parcurs, dar oferă învăţăminte pentru desfăşurarea unei viitoare activităţi 
didactice. 

Este greu să se facă o delimitare clară între evaluarea sumativă şi cea formativă-formatoare, deoarece 
înseşi evaluările care sunt apreciate de cadrul didactic ca fiind formative îl îndreptăţesc pe acesta să acorde 
calificative, ori într-un asemenea context, aşa-zisa evaluare formativă nu este, nici mai mult nici mai puţin, 
decât o evaluare sumativă deghizată. 

Pentru ca procesul de învătământ să fie eficient este necesar ca pedagogul să utilizeze toate formele 
de evaluare. 

În urma acestor tipuri de evaluări putem stabili funcţiile evaluării şi anume: 
* funcţia descriptivă – „Tu ești la acest nivel....” 
* funcţia diagnostic – „pentru că ai aceste lacune” 
* funcţia prognostică şi motivaţională – „ar trebui sa faci ...ca să ajungi...” 
Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un mijloc de control sau de măsurare obiectivă, ci presupune 

şi un proces de formare a copilului. Astfel, evaluarea copilului are mai multe roluri care sunt prezentate în 
imaginea de mai jos. 

Structura acţiunii de evaluare didactică include trei operaţii: 
* măsurarea; 
* aprecierea; 
* decizia. 
Măsurarea este operaţia de evaluare bazată pe înregistrarea cantitativă a informaţiilor cu ajutorul unor 

instrumente de evaluare. 
Aprecierea este operaţia de evaluare care se referă la emiterea unei judecăţi de valoare în funcţie de 

anumite criterii calitative, specific pedagogice, independente în raport cu instrumentele de măsură folosite 
în cadrul procesului de învăţământ şi în care cadrul didactic joacăun rol foarte important întrucât, el pe baza 
propriei experienţe asigură o diagnoză care să identifice dificultăţile de învăţare şi să le remedieze. 
Aprecierea se finalizează fie cu un rezultat cantitativ-nota, fie cu unul calitativ-calificativul. În apreciere 
intervin cel mai mult obiectivele stabilite la începutul procesului instructiv-educativ, dar apar şi nivelul 
clasei, nivelul unui grup din clasă, progresul/regresul fiecărui copil în parte. 

În vederea eficentizării procesului de evaluare, evaluatorul trebuie să răspundă la urmatoarele 
întrebări: 



 

 

Ø Ce evaluǎm? 
Ø De ce evaluăm? 
Ø Cui serveşte evaluarea? 
Ø Pe cine evaluǎm? 
Ø Când evaluǎm? 
Ø Cum evaluăm? 
Pentru a fi contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional, evaluarea trebuie să fie: 
* validă şi credibilă - aceste două caracteristici ale evaluării de calitate sunt interdependente. 

Evaluarea trebuie să evalueze ce şi-a propus să evalueze;  
* practică – evaluarea nu trebuie să fie excesiv de dificilă sau costisitor de implementat; 
* utilă – să evalueze munca copilului şi să se facă în conformitate cu nişte criterii de performanţă 

clari; 
*obiectivă. 
Evaluatorul trebuie să aleagă o metoda de evaluare adecvată care să genereze informaţii valide şi 

credibile. Totodată, metoda aleasă să îndeplinească caracteristicile de mai sus. 
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EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 
 

RAMONA – DANIELA ȚIȚEIU 
ȘCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT 

 
În contextul reformei educaţionale și a dezvoltării tehnologice, elevul are nevoie să ştie ce se aşteaptă 

de la el și care va fi scopul instruirii şi să aibă capacitatea de a acţiona responsabil. Evaluarea inițială, 
indiferent de metoda folosită, trebuie să aibă un caracter stimulativ. Ea nu trebuie să-i demoralizeze pe elevi 
– chiar dacă rezultatele evaluării nu sunt satisfăcătoare -, ci să-i încurajeze şi să-i stimuleze să înveţe pentru 
formarea unor capacităţi, dobândire de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor și atitudinilor, 
având în vedere obiectivele de atins pe perioada parcurgerii curriculumului. De cele mai multe ori, 
evaluarea inițială este confundată cu o evaluare sumativă, fiind astfel concepută și prezentată elevilor ca o 
sarcină sau o sancțiune pentru achizițiile anterioare și nu ca pe un punct de plecare pentru activitatea 
didactică următoare.  

Evaluarea inițială este indispensabilă pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor în crearea 
premiselor achizițiilor de noi învățări și trebuie să aibă în vedere competențele ce urmează să fie dezvoltate. 
Acest lucru ajunge să condiţioneze dinamica clasei și strategiile de predare ce vor fi aplicate pentru 
stimularea și favorizarea învățării. 

Evaluarea inițială a elevilor în grup și individual, identifică eficient de cele mai multe ori, experiențele 
tehnologice, tehnice, informatice și informaționale ale elevilor, astfel că profesorul nu mai pleacă de la 
premiza experienței minime pentru dezvoltarea competențelor profesionale în timpul actului educațional. 
Acest lucru trebuie avut în vedere pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime, a proceselor de predare 
şi învăţare în clasă.  

Un exemplu pentru o evaluare inițială și modul în care aceasta influențează întreaga activitate 
didactică ulterioară poate fi un test scris inițial, cu itemi care urmăresc unitățile de rezultate ale învățării 
(URI) din modulul ce urmează a fi parcurs:  
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Scopul evaluării inițiale trebuie să aibă în vedere răspunsuri la întrebarea „în ce condiții ne 

desfășurăm activitatea?”. Nu este sufficient să se constate nivelul experiențelor/competențelor elevilor ci 
trebuie să se informeze participanţii asupra rezultatelor obţinute şi asupra a ceea ce este de făcut în viitor. 
Evaluarea inițială este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire şi 
educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanţă, instrumentele pentru control şi, pe de altă 
parte, rezultatele evaluării inițiale constituie baza desfășurării procesului intructiv-educativ. Este important 
stabilirea încă din faza de proiectare a tipurilor de efecte urmărite la elevi, având în vedere inclusiv 
personalizarea procesului de instruire. 
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EVALUAREA- DEMERSUL DIDACTIC ESENŢIAL ÎN ACTIVITATEA 
ŞCOLARĂ 

 
PROF. TIULEA SONEA-VIOLETA 

 
 Principala problemă a învăţământului actual – supraîncărcarea - nu ţine numai de conţinutul 

programei, ci şi de tradiţiile ultimilor ani şi de presiuni exterioare exercitate asupra sistemului(presiunile 
ciclului şcolar următor, olimpiadele, presiunile părinţilor, stângăcia muncii diferenţiate). 

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

- sunt stabilite capacităţile şi conţinuturile care se evaluează; 
- obiectivele de referinţă/competenţe. 
- tipurile de itemi adecvaţi; 
- descriptorii de performanţă; 
- modalitatea în care se vor face cunoscute părinţilor şi elevilor rezultatele obţinute. 
Evaluarea iniţială - se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire şi este menită să 

stabilească nivelul de pregătire a elevilor la începutul acestei activităţi, condiţiile în care aceştia se pot 
integra în programul respectiv. Ea constituie una dintre premisele conceperii şi demarării procesului de 
instruire.Evaluarea iniţială se realizează prin aplicarea unei probe orale, scrise sau practice prin care este 
diagnosticată pregătirea elevilor şi care îndeplinesc o funcţie de predicţie privind condiţiile în care va fi 
organizat noul program de instruire: 

- modul adecvat de predare - învăţare 
- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
Evaluarea continuă - presupune verificarea pe secvenţe mici a rezultatelor obţinute de elevi pe 

parcursul procesului didactic. Ea îşi propune verificarea performanţelor tuturor elevilor privitoarea la întreg 
conţinutul esenţial al materiei parcurse în secvenţa respectivă; permite în acest fel cunoaşterea efectelor 
activităţii, identificarea neajunsurilor, adoptarea măsurilor. 

Evaluarea sumativă - este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului(la sfârşitul 
parcurgerii unei unităţi de învăţare), este estimare globală, de bilanţ în urma unei perioade lungi 
corespunzătoare unei semestru sau an şcolar. Ea realizează un sondaj care îi vizează atât pe elevi, cât şi 
materia a cărei însuşire este supusă evaluării. Din această cauză evaluarea cumulativă nu poate oferi 
informaţii complete privind măsura în care elevii stăpânesc conţinuturile; neînsoţind procesul didactic 
secvenţă cu secvenţă nu permite ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate de timp. 

Instrumente alternative de evaluare 
 Observarea sistematică a elevilor – poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar în 

special comportamentele afectiv – atitudinale. Pot fi evaluate: 
- concepte şi capacităţi – organizarea şi interpretarea datelor; 
- selectarea instrumentelor de lucru;  
- descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii; 
- utilizarea materialelor auxiliare, inclusiv a calculatorului; 
- atitudinea elevilor faţă de sarcina dată; 
- concentrarea asupra sarcinii de rezolvat;  
- implicarea activă; 
- adresarea unor întrebări pertinente; 
- completarea/îndeplinirea sarcinii. 
 Investigaţia – reprezintă o situaţie complicată care nu are o rezolvare simplă 
- sarcina poate fi scurtă, timpul de lucru este relativ lung 
- începe, de desfăşoară şi se termină în clasă 
- individuală sau în grup presupune diverse obiective – 
- poate urmări caracteristici personale ale elevilor precum: creativitate şi iniţiativă, participare în 

cadrul grupului, cooperare, persistenţă, flexibilitate, dorinţă de generalizare. 



 

 

 Proiectul – presupune o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea 
şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe o anumită perioadă şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în 
faţa colegilor a rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. Proiectul este ales dacă:  

- prezintă interes pentru elevi; 
- elevii sunt nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri; 
- pot găsi resurse materiale; 
- subiectul nu va fi ales urmând rutina din clasă. 
 Portofoliul – reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-

o varietate de metode şi tehnici de evaluare. Conţinutul său va fi focalizat pe concepte şi capacităţi esenţiale: 
- selecţii din însemnări, produse elaborate, produse care indică interesele, stilul elevului şi folosirea 

unor varietăţi de inteligenţe, produse care arată procesul de dezvoltare(început, planificare, revizuire), 
criteriile pe baza cărora munca va fi evaluată. 

 Autoevaluarea – este realizată prin întrebări pe care şi le pun elevii înşişi, în condiţii necesare 
pentru formarea deprinderilor evaluative ca: 

- prezentarea obiectivelor ce trebuie atinse; 
- încurajarea formulării de întrebări/răspunsuri în scris; 
- încurajarea evaluării în cadrul grupului etc. 
 
Bibliografie: 
1. Paiu Mihai, Dezvoltarea sectorului educaţional, Conferinţa Internaţională pentru Educaţie 
2. Ion Radu, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, 2004 
3. Psihopedagogie, Universitatea „AL.I.CUZA”Iaşi,CCD Iaşi,Ed. „Spiru Haret” Iaşi, 1995 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TOADER LOREDANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLICENI, COM. TOPLICENI, BUZĂU 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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STRATEGII DE REALIZARE A EVALUĂRII 
 

PROFESOR: TOBĂ HANNELORE ROXANA 
C.S.E.I. “CONSTANTIN PUFAN”, DR.TR.- SEVERIN 

 
Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de 

măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de 
timp (scurt,mediu,lung) și în sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice. 

În teoria și practica educațională se disting trei strategii de evaluare: 
*evaluarea inițială/predictivă; 
*evaluarea continuă /formativă; 
*evaluarea sumativă/finală. 
Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 

instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, testele 

de cunoștințe elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

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

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

Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială, pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referință: 

Funcția diagnostică, 'vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate: 

*lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire; 
*resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

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

noi și fondul de reprezentări, care să favorizeze înțelegerea acestora; 
*posibilitățile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
*abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor; 
*deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare 
Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfăsurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învățător. Funcția prognostică presupune: raționalitate, fezabilitate, 
determinare, dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea 
acestora. 

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

 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR-CONCEPTE 
TEORETICE 

 
PROFESOR-TODERIC ADRIANA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 
 
 Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre starea, 

funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem (elev, profesor, unitate şcolară, condiţii, sistem 
de învăţământ), activitate a cărei specificitate este conferită de : 

a) orientarea spre scop; 
 b) atitudine metodologică;  
c) existenţa unor criterii;  
d) secvenţa de interpretare;  
e) înregistrare şi comunicare; 
 f) efect retroactiv (Lisievici, 1992 ). 
 Analizând practicile evaluative ,Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare 

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

 Etapele/Operaţiile evaluării:  
- Măsurarea este operaţia de înregistrare şi de cuantificare a rezultatelor prin aplicarea unor 

instrumente sau probe de evaluare.  
- Aprecierea constă în emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor obţinute prin măsurare, 

cu raportarea la criterii date sau la o scală de valori.  
- Decizia exprimă concluziile desprinse în urma interpretării datelor obţinute prin măsurare şi 

apreciere, continuate prin măsuri sau soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului 
de învăţământ 

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

Strategii de evaluare-evaluare inițială 
 -evaluare continuă 
 -evaluare finală 
 
 Bibliografie : 
Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’ , Ed . Aramis, 

Buc -2007 
Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’, EDP RA , Buc.- 2000  
 
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR-TODERIC IOAN CRISTIAN 
COLEGIUL TEHNIC INFOEL BISTRIȚA 

 
 După Constantin Cucoş , sensul termenului evaluare, îngăduie diferite conotaţii, în funcţie de 

realităţile educaţionale de care încearcă să dea seamă : evaluarea sistemului de învăţare, cea a instituţiei de 
învăţământ , evaluarea programelor, a profesorilor, a elevilor, etc. 

Pentru a înţelege semnificaţia termenului „evaluare" , Constantin Cucoş citează mai mulţi teoreticieni. 
Gérard Scallon de pildă, distinge pentru verbul „a evalua", trei mari planuri: 
a) a concepe o procedură de evaluare; 
b a exprima o evaluare. 
J.M. Barbier face o distincţie între control şi evaluare. El consideră că suntem în cazul unui control 

de fiecare dată când se derulează o serie de operaţii care au ca rezultat producerea de informaţii asupra 
funcţionării corecte a unei activităţi de formare. Dimpotrivă, avem de-a face cu un proces de evaluare de 
fiecare dată când ne găsim în prezenţa unor operaţii care au drept scop producerea unei judecăţi de valoare 
asupra activităţii de formare. 

Daniel L. Stufflebeam şi colaboratorii săi, sintetizând mai multe elemente ale evaluării, propune trei 
grupe de definiţii pentru evaluare, în funcţie de trei identităţi posibile - 

a) evaluare = măsură; 
b) evaluare = congruenţă; 
c) evaluare = judecare, fiecare caz presupunând o serie de avantaje şi inconveniente. 
După I. T. Radu, pentru a da un răspuns complet la întrebarea „ ce înseamnă evaluarea? ", trebuie să 

înţelegem că evaluarea este un proces complex, un ansamblu de operaţii mintale, intelectuale, atitudinale, 
despre care se presupune că precizează: 

- conţinutul şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
- în ce scop şi în ce perspectivă se evaluează (perspectiva deciziei de evaluat); 
- când se evaluează (la începutul învăţării, pe parcursul acesteia, la sfârşit de bilanţ); 
- cum se evaluează; 
 în ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; 
- pe baza căror criterii se apreciază. 

  



 

 

Bibliografie: 
Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’ , Ed . Aramis, 

Buc -2007 
Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’ , EDP RA , Buc.- 2000  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

TODIRICĂ MARIA-SIMONA, PROFESOR 
COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTI 

 
În definiţia clasică, evaluarea este văzută ca un proces menit să măsoare şi să aprecieze valoarea 

rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi a acestuia, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi 
operaţiilor folosite în desfăşurarea activităţii, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea activităţii în 
etapele următoare. Actul evaluativ are caracter procesual, este realizat în etape care vizează trei operaţii 
principale: măsurarea, aprecierea şi decizia. 

Din perspectiva modernă, „a evalua” înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas 
procesul de predare – învăţare, evaluarea fiind concepută ca apreciere, ca emitere de judecăţi de valoare 
despre ceea ce a învăţat elevul, pe baza unor criterii bine stabilite anterior. 

Dintre cele trei tipuri de evaluare (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de 
instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. 
Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 

În această manieră, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de 
ciclu de învăţământ sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind 
foarte important a se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi 
favorabile pentru noii ani de studiu. 

De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente: care este potenţialul de învăţare al 
fiecăruie dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate. Evaluarea inițială 
nu are deci un rol de control, ci este necesară cadrului didactic pentru a colacte cât mai exact cu putinţă 
informaţiile necesare pentru a-şi elabora strategia didactică la o anumită clasă. Având aceste informaţii, 
profesorul stabileşte diagnoza şi, în funcţie de aceasta, realizează prognoza, stabilind scopurile şi 
obiectivele în vederea formării şi dezvoltării competenţelor pe care şi le-a propus în demersul său didactic. 

Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale ale strategiei de 
evaluare iniţială, fixează „obiectul evaluării iniţiale” la nivel de „cunoştinţe şi capacităţi” de bază necesare 
pentru realizarea ulterioară a oricărui program de instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar, treaptă de 
învăţământ), care reprezintă „premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe”. 
Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe certificate (prin 
note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor cognitive 
şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”. 

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 

Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 
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EVALUAREA PREDICTIVA SAU INITIALA 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMISOARA, JUD. TIMIS 
TODORESCU SILVIA 

MATIU NORICA 
 
 Evaluarea initiala, Testele initiale ,au rolul de a evalua competentele prevazute in programa.  
 Dupa cum stim, de regula, acest tip de evaluare se aplica elevilor la inceput de an,pentruca,daca sunt 

corect intocmite, asigura diagnoza reala la inceput de an,necesara proiectarii activitatilor in noul an 
scolar,proiectare care sa determine un real progres scolar si personal. 

 Pentru ca rezultatele evaluarii initiale sa constituie un real sprijin pentru identificarea propriului 
stadiu de invatare,de catre elevi in acel moment, este important ca testul initial sa fie alcatuit din itemi 
diversi si de dificultate graduala,pe baza competentelor din programa. 

 Normal ca, pe baza competentrlor din programa,alcatuirea testele initiale difera de la scoala la scoaal, 
de la clasa la clasa,de la specializare la specializare… 

 E valuarea initiala ara DOAR ROLULde a identifica stadiul de realizare a competentelor din 
programa la inceput de an sau de unitate de invatare… 

 Apoi, cel mai important este sa se Faca o analiza obiectiva a rezultatelor si proiectarea de activitati, 
viitoare, care sa duca la imbunatatirea rezultatelor invatarii si a metodelor si tehnicilor aplicate.Pentru 
aceasta este important sa identificam punctele tari si punctele slabe si masurile cele mai potrivite.Ne putem 
folosi de grafice,pentruca acestea, intr-un spatiu restrans, arata foarte clar situatia reala. 

Scoala noastra, esteliceu tehnologic. Stim ca liceele tehnologice sunt mai putin solicitate de elevii 
/parintii cu rezultate foarte bune.Cunoscand realitate de-a lungul anilor, studiind mediile de admitere si a 
mediilor la disciplina pe care o predau, pot prevedea nivelul de competente dobandite de elevii nostrii si, 
ca urmare, itemii sunt graduali ca dificultate si diversi. 

 
TEST PREDICTIV/INITIAL-MODEL 
CLASA A IX A 
 
1.Efectuati transformarile; 36 Km/h =? m/s  
……………………………………………………………………. 
3,6 m/min = ? in SI ……………………………………………………………………. 
 
2.Calculati greutatea unui corp cu masa de 10 

kg…………………………………………………………………………  
Ce instrument de masura permite masurarea greutatii?.......................... 
Ce fel de marime fizica este greutatea?.......................................... 
3.Un mobil parcurge rectiliniu si uniform distant de 10m, intr-un minut. Calculati viteza….(in SI) 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
4.Reprezentati un corp care coboara liber pe un plan inclinat si forta de 

frecare………………………………….. 
Care este efectul actiunii fortei de frecare?............................................................ 
5.Reprezentati un circuit electric format din 2 becuri legate in parallel si acestea, in serie cu un 

resistor, o baterie si un intrerupator 
…………………………………………………………………………………………………………

……………… 
6.In circuitul anterior, reprezentati instrumente de masura cu care sa citim: intensitatea prin 

resistor,tensiunea la borne si tensiunea pe becuri.Rolul ampermetrului este 
………………………………………. 

El se lega 
numai…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 



 

 

7.Scrieti si enuntati: 
A) Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit 
………………………………………………………………………………………… 
 
B) L. Ohm pt. intregul circuit 
…………………………………………………………………………………………………………

………… 
C)Legea I a lui Kirchoff 
…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 
D)Compuneti o problema simpla care se rezolva cu ajutorul legii I a lui Kirchhoff: 
…………………………………… 
………………………………… 
8.Descrieti un experiment realizat de voi la clasa, explicati: 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

9.Ce subiect stiintific ati urmarit de voi la o emisiune de TV sau t pe internet, sau intr-o revista 
stiintifica, si care vi sa parut interesant. Precizati de ce? Faceti o scurta prezentare: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..................................................................................................................................
.............................. 

 
BAREM DE CORECTARE: FIECARE ITEM/INTREBARE….1 P, DIN 

OFICIU……………………………1P 
 TOTAL……………………………….10p 
 
Rezultate TI 
 

NR. 
CRT 

CLASA PREZENTI NOTE 
DE 1 

NOTE 
INTRE 1-
3,75 

NOTE 
INTRE 
3,75-5 

NOTE 
INTRE 5-
10 

MEDIA 
PE 
CLASA 

1 A IX A D1 20 13 7 - - 1,21 
2 A IX A E 19 10 9 - - 1,25 

 
IX E 

 
 
 
ANALIZA REZULTATELOR: 

Sales
note de 1

note intre
1,25-2

note peste 2
0



 

 

-ELEVII NU STIU SA EFECTUEZE CALCULE ELEMENTARE SI NICI SA TRANSFORME IN 
MULTIPLII SI SUBMULTIPLII 

-NU STIU SA REPREZINTE: TIPURI DE MISCARI SUB ACT. UNOR TIPURI DE FORTE,ETC 
-NU STIU SA ENUNTE LEGI. 
-Sporadic mai stiu sa transforme unit. de masura. 
--NU AU NOTIUNI DE BAZA 
-NU SUNT INTERESATI SA REZOLVE TESTUL PENTRUCA NU SE TREC NOTELE IN 

CATALOG 
 
MASURI: 
-SE VOR PREZENTA REZULTATELE SI SE VOR ANALIZA, IN FATA ELEVILOR.Se vor 

rezolva corect,impreuna. 
 SE VA INSISTA LA FIECARE ORA PENTRU RELUAREA SI REMEDIEREA PROBLEMELOR 

SESIZATE . 
-SE VA ORGANIZA SI DESFASURA UN PROGRAM DE MEDITATII SI 

CONSULTATIIREMEDIALE CU ELEVII. 
-VOR FI IMPLICATI IN CERCETAREA UNOR TEME STIINTIFICE, IN CADRUL CERCULUI 

DE FIZICA PENTRU A LE TREZI INTERESUL PENTRU STIINTA, VOR FI IMPLICATI IN 
CONCURSURI, SESIUNI DE COMUNICARI SI ALTE ACTIVITATI EXTRACURRICULARE, ca 
organizatori si participanti. 

-VOR AVEA TEME DE CERCETARE DIRIJATA-CA METODE ALTERNATIVE DE 
EVALUARE. 

-LA FIECARE ORA, SE VOR FACE CALCULELE PE CAIETSI VOR FI VERIFICATI.Interzis 
celularul pentru aceasta. 

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROFESOR IN INVATAMTUL PRIMAR SI PRESCOLAR-TODUT MARIA 
SC. GIMNAZIALA SOCOND 

 
Evaluarea este un process didactic complex, integrat structural si functional in activitatea gradinitei. 

Are drept scop massurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor dobandite de prescolari 
in cadrul actului educational pe toate planurile personalitatii lor ,,intellectual ,cognitv,afectiv, atitudinal ,al 
capacitatii creative. 

Din punctual de vedere al metodelor de verificare, al instrumentelor de recoltare al informatiilor, se 
disting probele orale ,scrise si practice.Acestea fac parte din activitati, nu sunt probe administrate 
special,sunt doar moment pe care noi ni le propunem pentru diferiti copii,incorporate in activitatile 
cotidiene.In evaluarea prescolarilor nu putem face o delimitare riguroasa intre cele trei metode , ci putem 
vorbi de procedee sau de o combinare a lor,in care una este dominant. 

,,Evaluarea orala,, este specifica situatiilor in care performanta trebuie exprimata prin comunicare 
orala,implica abilitatea de a transmite mesajele verbal, de a recepta de a formula intrebari si raspunsuri ,de 
a dialoga ,a identifica sensul cuvintelor prin raportarea la context,de a integra cuvinte noi invatate in 
enunturi proprii. Un procedeu recomandat este,,Scaunul autorului,,folosit la Intalnirea de dimineata,copilul 
este poftit in acest scaun sa prezinte rezultatul munci independente sau de grup celorlalti copii ,educatoarei 
,dupa solutionarea unei sarcini date. I se ofera astfel sansa de a se autocunoaste,autoevalua si a avea 
feedback-ul imediat a celorlalti copii si al educatoarei. 

,,Turul galeriei,, se utilizeaza dupa solutionarea de catre copii a unor sarcini primate in grup,rezultatul 
activitatii fiecarui grup este expus si prin rotatie,fiecare grup vizualizeaza operele expuse.Educatoarea 
initiaza o comunicare interactive intre copiii autori si copiii vizitatori,cei dintai ofera informatii despre 
modul de organizare,despre contributia ficaruia,despre colaborare in solutionarea sarcinii,ceilalti 
formuleaza aprecieri despre felul in care au rezolvat cerintele si ofera aplauze . 

,,Jurnalul metacognitiv,,consta in evaluarea copilului la sfirsitul zilei cu privire la continutul 
invatarii,rezultatele obtinute in activitatile individuale sau commune.Poate lua forma unui dialog intre 
educatoare si copil sau intre copil si colegii de grupa. 

,,Evaluarea prin probe practice,presupuneverificare unor capacitate si abilitati practice nu neaparat 
psihomotorii,in gradinita aceste probe sunt associate cu activitatile de modelaj,de 
constructive,picture,gospodarire,experimente pentru observarea unor fenomene,confectionare unor carti 
sau albume ,dar si rezolvare unor sarcini cu continut mathematic.Rezultatele activitatilor practice sunt 
expuse,constituind subiect al evaluarii educatoarei si parintilor,interevaluari copiilor si al autoevaluarii. 

,,Evaluarea prin probe mixte,,presupune utilizarea ,in forme optime,a probelor orale si scrise,orale si 
practice, practice si scrise sau a tuturor celor trei tipuri,prin ,,scris,,al prescolarilor intelegemexercitiile 
grafice,scrierea de simboluri,de litere isolate,cifre, de silabe,litere de tipar. 

Istrumenteie de evaluare folosite frecvent in cazul activitatilor prescolarilor sunt; 
,,Portofoliul cu produsele activitatilor,,alcatruirea portofoliului este o ocazie unica pentru copil de a 

se autoevalua,de a-si descoperi valoarea competentelor si eventualele greseli,este un support pe baza caruia 
parintii cunosc performantele individuale ale copiilor in alti termini,portofoliul este un instrument care 
imbina invatarea cu evaluarea continua,progresiva si multilateral a procesului de activitate si a produsului 
final si sporeste motivatia invatarii/  

,,Portofoliul de evaluare,,cuprinde obiectivele care au stat la baza realizarilor curente ale 
copilului,strategiile,instrumentele de evaluare,,tabele de rezultate,fise de observatie din timpul activitatilor 
independente sip e grupe,liste de verificare si control,fisa de caracterizare psihopedagogica’’,informatii 
despre activitatea copilului in afara grupei,,participarea la concursuri,materiale din care rezulta preocuparea 
pentru dans,picture,gimnastica etc.’’,diagrame,grafice,informatii asupra perceptiei de catre copil asupra 
propriei prestatii,comentarii suplimentare,planuri de interventie personalizate,corespondenta cu parintii etc. 
Asadar, prin evaluare,educatoarea isi indeplineste misiunea nobila de a pregati copilul pentru o integrare 
fara disfunctii in scoala,de a urmari ce se intampla cu el si dupa terminarea gradinitei. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TOMA ANDA-ADINA 
ŞCOALA GIMN. ,,ȘTEFAN CEL MARE” FOCŞANI, JUD. VRANCEA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate . 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza :,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 
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JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 
 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare –  învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul  individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. 

 Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de metode şi instrumente de evaluare. 

 În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au 
la dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare. 

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

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

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert 

De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu 
ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională 
(...)". (Stanciu, M., 2003, p.284) 

Metode şi instrumente de evaluare în ciclul primar 
 Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 

evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 
A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete. 

  



 

 

2.Probele scrise: 
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) tema pentru acasă; 
e) testul. 
3. Probele practice 
a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode şi instrumente complementare 
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea. 
 
CONCLUZII 
 Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,OVID DENSUSIANU” 
STRUCTURA GRĂDINIŢA ,,VOINICELUL” CĂLAN 

PROF. TOMA LAURA 
 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip obțineți 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să adapteze programulului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 



 

 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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SCOPUL EVALUARII INITIALE 
 

PROF. TOMESCU RAMONA-MARIETA 
GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA JUD.MEHEDINTI 

 
 Evaluarea initiala reprezinta o componenta esentiala a procesului instructiv educativ din gradinita, 

fara de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecarui copil in parte si ale grupei in ansamblu. 
Pe langa functiile de masurare, de diagnosticare si de prognozare, un rol important al evaluarii initiale este 
stabilirea demersului didactic din perioada urmatoare, care urmareste in primul rand socializarea copiilor. 

 Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise , practice , probe ce au fost aplicate atat 
in activitatile de grup cat si individuale si frontal. 

 Probele de evaluare initiala au fost aplicate pe parcursul primelor 2 saptamani al anului scolar, unui 
numar de 25 copii si comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, CA STRATEGIE DE REALIZARE A EVALUĂRII 
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 Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 

instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictiva. În mod analogic, testele 

de cunoștințe elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar și la începutul unui semestru. În urma 
rezultatelor acestor verificări (evaluări inițiale), profesorul își va da seama care este parcursul viitor al 
lecțiilor și va ști să aducă corecturi, ajustări și completări. Astfel, evaluarea inițială îndeplinește o funcție 
predictivă. 

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

a) funcția diagnostică, ”vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și 
posedă capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program”1. În felul acesta pot fi 
identificate : 

 - lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
 - resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

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

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

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

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

obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea initială în contextul teoriei 

și metodologiei curriculumului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea inițială este indisociabilă 
construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 

 
 Notă: 
 ¹I.T.Radu ,'Evaluarea in procesul didactic' ,Editura Didactica si Pedagogica ,Bucuresti , 2000, pag 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOŞ VODĂ MOISEI 

TOMOIAGĂ SINORICA 
 
 Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 

cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 

 Prin evaluarea initiala se identifica volumul de cunostinte de care dispun elevii, gradul de stapanire 
si aprofundare a acestora, nivelul dezvoltarii competentelor si abilitatilor, care reprezinta premise 
fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilitepentru noul program de instruire, pentru reusita viitoarei 
activitati didactice.Datele obtinute prin evaluarea initiala sunt valorificate in elaborarea noului program din 
perspectiva adecvarii acestuia la posibilitatile reale ale elevilor. 

 Evaluarea initiala se poate realiza prin examinari orale, probe scrise sau practice. Aceasta are doua 
functii: 

-de diagnosticare- evidentiaza daca elevii stapanesc cunostintele si abilitatile necesare parcurgerii 
noului program 

- functie predictiva – ofera informatii cu privire la conditiile in care elevii vor putea rezolva sarcinile 
de invatare ale noului program. 

 1. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se printr-
o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în 
care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronunţie clară şi corectă. Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse 
tehnici, cum ar fi: a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual (repovestire 
după imagini); c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor dialoguri 
incomplete. 

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
 2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari 

într-un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în 
acelasi timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai 
emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. În 
cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce 
verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor. Metoda de evaluare scrisă 
este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); b) activitatea de 
muncă independentă în clasă; c) lucrarea de control (anunţată); d) tema pentru acasă; e) testul. 

 3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 
însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această metodă se 
realizează printr-o mare varietate de forme: 

a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 
 Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 

că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 



 

 

 Dupa această scurtă prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare ştiintifică, putem 
conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, 
atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

AVANTAJELE 
Evaluarea iniţială: 
*oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

*pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

DEZAVANTAJELE 
Evaluarea iniţială: 
*nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
*nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DISCIPLINA: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

NIVEL: GIMNAZIAL 
PROFESOR: TOMOIAGĂ VASILE 

 
”Sănătatea este totul, fără sănătate totul este nimic. Sportul este sănătate. ” A. Schopenhauer 
 
Sistemul Național de Evaluare la disciplina educație fizică și sport, reprezintă o parte componentă a 

reformei, care are ca principal obiectiv determinarea efectelor rezultate ca urmare a aplicării noilor 
curricumuluri. 

Evaluarea este înțeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ , având preponderent un 
rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. 

Evaluarea, înțeleasă ca una dintre cele trei operații ale sistemului de învățământ, este o etapă necesară 
ce se constituie ca un act integrat activității pedagogice, ca o posibilitate de validare a ”justiției secvențelor 
educative, a componentelor procesului didactic și un mijloc de delimitare și intervenție asupra 
conținuturilor și obiectivelor educaționale ”.  

Ca și învățarea, evaluarea îndeplinește o serie de funcții. Funcțiile procesului de evaluare sunt:  
1. Funcția de constatare și diagnosticare a capacităților elevilor; 
2. Funcția de reglare și perfecționare, ce are la bază feedback-ul asupra realizărilor și reacțiile 

elevilor; 
3. Funcția de predicție și decizie, ce are în perspectivă evoluția procesului instructiv educativ; 
4. Funcția de selecționare și clasificare a elevilor în raport cu rezultatele obținute, dar și în raport cu 

progresele înregistrate; 
5. Funcția de perfecționare și inovare, ce urmărește transformarea sistemului de învățământ conform 

cerinței sociale. 
Evaluarea în educație fizică școlară constituie un mijloc de relaționare eficientă formării elevilor în 

direcția realizării obiectivelor planificate. Ea poate fi considerată ca modalitate principală de control a 
impactului elevului cu mijloacele educației fizice și sportului, dar și ca mecanism de autocontrol asupra 
asimilărilor comportamentale din punct de vedere fizic, psihic, motric, moral, social, estetic. 

Evaluarea în procesul de pregătire sportivă reprezintă, de fapt, aprecierea procesului activității 
didactice desfășurate. În procesul de învățământ se disting trei feluri de evaluare: predicativă, formativă și 
sumativă.  

Evaluarea didactică predicativă sau inițială permite cunoașterea inițială a elevilor, cunoaștere ce are 
un rol deosebit în programarea procesului instructiv-educativ ce urnează a fi desfășurat. Evaluarea didactică 
inițială, are ca obiective stabilirea valorii de moment și constatarea aptitudinilor elevilor. Se realizează prin 
măsurarea și aprecierea nivelului de pregătire a elevilor la începutul anului școlar, a semestrului sau la 
începutul unui nou ciclu de învățământ ceea ce permite orientarea activității didactice viitoare. 

Evaluarea didactică formativă , denumită și continuă , se desfășoară în timpul lecțiilor pe tot 
parcursul semestrului și are ca obiectiv constatarea acumulărilor în funcție de obiectivele operaționale 
propuse. Are influență formativă. Acest tip de evaluare este importantă, întrucât oferă date precise privind 
eficiența programului de instruire oferit și stimulează elevii. 

Evaluarea didactică sumativă sau evaluare finală, cuprinde verificarea prin sondaj și verificarea 
globală la încheierea semestrului sau a anului școlar.  

În aplicarea sistemului de evaluare există două categorii de opțiuni: opțiunea profesorului și opțiunea 
elevului. 

Profesorul poate opta, în funcție de condițiile de lucru pentru:  
• Alergarea de viteză și de rezistență sau navete; 
• 1-2 din probele de atletism; 
• O săritură din gimnastică; 
• Ramuri de sport alternative celor obligatorii. 



 

 

Elevul poate opta, în funcție de ofertă, interes și disponibilități, pentru: 
• O probă sau un cuplu de probe pentru forță; 
• 1-2 probe de atletism și variantele de evaluare ale acestora; 
• Un joc sportiv și varianta sa de evaluare; 
• Gimnastică acrobatică și varianta sa de evaluare sau o ramură de sport alternativă în locul acesteia; 
• O săritură din gimnastică. 
Pentru ramurile sportive alternative modul de evaluare va fi stabilit la nivelul catedrelor de educație 

fizică. În cadrul perioadelor de evaluare sumativă semestrială se vor programa probe de control care 
necesită o perioadă mai îndelungată de pregătire și acumulări, cum sunt alergarea de rezistență sau jocul 
sportiv.Sistemul de evaluare va fi adus la cunoștința tuturor elevilor și afișat la loc vizibil. 

Domeniul sportului oferă oportunități și implică un șir de profesii din ramurile economiei naționale. 
Elevii trebuie să conștientizeze faptul că educația fizică și sportul contribuie nu doar la practicarea unui 
mod activ și sănătos de viață. Fiind atașat de sport poți să-ți realizezi și o carieră profesională. Profesorul 
de educație fizică trebuie să contribuie la orientarea elevilor spre o profesie legată de domeniul educației 
fizice și sportului, în scopul asigurării cu cadre calificate: profesor, antrenor, instructor sportiv, 
kinetoterapeut, masor, arbitru, comentator sportiv, specialist în medicina sportivă, jurnalist sportiv, ziarist 
sportiv, moderator și organizator de evenimente sportive, dansator, coregraf, artist de circ, psiholog, 
producător de echipament și inventar sportiv, savant în domeniul educației fizice și a sportului și multe alte 
profesii. 

 
Bibliografie: 
- Ed. ”Școala românească”- Sistemul Național Școlar de Evaluare la disciplina Educație Fizică și 

Sport 
- Suport de curs – Educație fizică – bazele metodicii, Cluj Napoca, 2010 
- https://www.academia.edu/8707986/DIDACTICA_SPECIALITATII_IN_EDUCATIE_FIZICA

_SI_SPORT 
- EDP – Examinarea și notarea curentă, Pelaghia Popescu 
- EDP – Randamentul Școlar, Teodora Simionescu 
- Condiția fizică. http://www.scrigroup.com/sanatate/sport/430/RELATIA-DINTRE-

EXERCITIUFIZIC13835.php 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: TOMUȘ ALINA IOANA 
LICEUL ,,CORNELIU MEDREA” ZLATNA / 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SAVA ALBESCU” FENEȘ 
 
Evaluarea iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an 

şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii”2  
Se realizează la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la care se situează 

elevii și are ca scop identificarea nivelului achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. 

Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul de cunoștințe, deprinderi și atitudini 
dobândite anterior. Profesorul stabilește ce competențe specfice dorește să evalueze și alege acele 
conținuturi pe care le consideră relevante. 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm”.1 

Nu are rolul numai de control, ci este utilizată pentru a cunoaște comportamentul cognitiv al elevului, 
dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educațional. Astfel, dacă în urma evaluării inițiale se 
constată faptul că elevii au anumite carențe, cadrul didactic trebuie să organizeze un modul de recuperare 
pentru întreaga clasă sau pentru anumiți elevi.  

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
 măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit; 
 aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
 formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare.3 
Evaluarea iniţială are anumite avantaje: oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o 

reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc 
completate şi remediate) şi a formula cerințele următoare; se planifică demersul pedagogic imediat următor 
şi eventual a unor programe de recuperare pe baza informaţiilor evaluării iniţiale, dar și dezavantaje: nu 
permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii; nu-şi propune şi nici 
nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Pentru ca evaluarea inițială să aibă efectul dorit și rezultatele așteptate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele aspecte: tratarea diferențiată a elevilor, selecția conținutului învățarii în funcție de nivelul 
clasei, utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, 
îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele.  

 Ausubel, referindu-se la importanța evaluării inițiale, spunea. ,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Ed. 

Aramis, București, 2002 
2. Radu T. Ioan, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

INV. TONCU MARICELA –CERASELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA,,N.G.LUPU,, ARSURA , JUD. VASLUI 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
* Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
* Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: ȚOP IOANA-ANDREA 
GRĂDINIŢA CU P.P. ,,LICURICI,, CLUJ-NAPOCA 

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Câte fete sunt în poveste?  



 

 

- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
 Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, TOTHĂZAN MIRELA 
 
Evaluarea, predarea și învățarea sunt cele trei componente importante ale procesului de învățământ. 
Evaluarea este un proces complex de măsurare și apreciere a rezultatelor copiilor, în vederea atingeri 

obiectivelor propuse și a luării unei decizii de îmbunătățire. 
Ea are drept scop, stabilirea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniță, sau la 

fiecare început de an școlar. În funcție de rezultatele evaluării inițiale, educatoarea întocmește planificarea 
anuală. În grădiniță, în cadrul evaluării inițiale se pune mai ales accent pe comportamente, deprinderi și 
aptitudini și mai puțin pe cunoștințe. 

Evaluarea inițială se realizează cu ajutorul unor metode și strategii didactice, adaptate învățământului 
preșcolar. 

Metoda observației este metoda prin care cadrul didactic observă și consemnează în Caietul de 
observații și în Fișele de progres evenimentele definitorii pentru dezvoltarea copilului. Educatoarea observă 
tot timpul preșcolarii, în diferite ipostaze, în perioada derulării activităților, a jocului liber sau dirijat, în 
sala de grupă, în curtea grădiniței, sau în alte împrejurări, pentru a înțelege modul în care se manifestă 
copilul, sub influența diferiților stimuli. Faptele înscrise vor fi datate, pentru a se putea consemna evoluția 
copilului, în raport cu el însuși. 

Metodele de evaluare pot fi: tradiționale: orale scrise și practice și moderne: investigația, proiectul, 
portofoliul, evaluarea asistată de calculator și autoevaluarea. 

Metodele orale: convorbirea, conversația, povestirea, repovestirea au drept scop stabilirea capacității 
de exprimare a preșcolarului, a nivelul de dezvoltarea cognitivă, a atenției și a creativității. Copilul este pus 
în situații în care adresează sau răspunde la întrebări, reface firul unei povestiri, continuă o povestire, descrie 
o imagine, exersând astfel capacitatea de comunicare verbală și nonverbală. 

Metodele scrise și practice: fișele de lucru și testele standardizate ilustrează nivelul cognitiv al 
preșcolarilor, nivelul capacităților, deprinderilor și comportamentelor pe care acesta le deține; activitățile 
de desen, pictură, muzică, psihomotrice și practice pe care preșcolarii împreună cu educatoarea le derulează 
la fiecare început de an școlar, ajută la stabilirea nivelului de dezvoltarea psihomotrică, a musculaturii fine 
și grosiere, a capacității de concentrare și atenție, a unor deprinderi și comportamente. 

Metoda consemnării grafice este metoda prin care se prelucrează și se interpretează datele obținute, 
prin evidențierea zonelor de interes, a preferințelor sau a dificultăților întâmpinate de fiecare preșcolar. 

Dintre metodele moderne un rol important îl ocupă metoda portofoliului, prin care lucrările copiilor 
sunt datate și îndosariate, putându-se constata clar, evoluția copilului. 

Oricare ar fi metodele folosite în evaluarea inițială, toate sunt deosebit de importante; ele indică 
nivelul la care sunt preșcolarii și reglează procesul de proiectare didactică. 

 
Bibliografie 
1. Bocoş, M., Jucan, D., (2009), Teoria și metodologia evaluării, Editura Paralela 45, Pitești. 
2. Ezechil, E., Paisi, M., (2011), Laborator preşcolar; ghid metodologic, Editura V&I Integral, 

Bucureşti.  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TRĂISTARU ADRIANA 
LICEUL GEORGE ȚĂRNEA, BĂBENI, JUD.VÂLCEA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
* Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
* Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROF: TRIFAN MARIA ROZALIA 

GRĂDINIŢA PP NR.7 DEVA-STRUCTURA PN NR.3 DEVA 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

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

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

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatii didactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor, dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic, se contureaza utilizarea in invatamintul prescolar a urmatoarelor tipuri 
de evaluare : 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 
 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul 

achiziţiilor preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

 Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare: 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica foto limbajului;  



 

 

 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
 
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
 Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House.  



 

 

EVALUAREA PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE 
 

PROF. TRIFU DANIELA, GRĂDINIŢA CIUPERCUŢA, BUCUREŞTI 
 
În activitatea din grădiniţă, evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor 

şi deprinderilor dobândite de copiii în cadrul actului educaţional. Sistemul metodic de evaluare cuprinde 
mai multe forme de verificare, metode şi procedee de evidenţiere a performanţelor copiilor a căror folosire 
echilibrată impune îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative. Acestea din urmă, departe de a le 
în locui pe cele clasice, accentuează acea dimensiune a evaluării care oferă copiilor variate posibilităţii de 
a demonstra ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă cu ceea ce ştiu. Astfel evaluarea devine mai 
flexibilă, mai atractivă, atât pentru evaluator cât şi pentru cei ce fac obiectul evaluării. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., proiectul, portofoliul) 
sunt recomandate ca modalităţi potrivite pentru realizarea acesteia datorită valenţele lor formative: 
dezvoltarea gândirii critice şi creative, a capacităţii de cooperare şi comunicare, a spiritului de echipă; 
formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de utilizare în practică a cunoştinţelor asimilate; 
cultivarea autonomiei în activitate; dezvoltarea motivaţiei pentru cunoaştere şi învăţare; formarea unui stil 
de învăţare eficient. 

Metoda R.A.I. (Round Associated Ideas) este o metodă interactivă şi are la bază stimularea şi 
dezvoltarea capacităţilor copiilor de a comunica, prin întrebări şi răspunsuri. Denumirea metodei provine 
de la iniţialelor cuvintelor Răspunde–Aruncă–Interoghează şi se referă la dezbaterea ideilor într-un cerc. 
R.A.I. este în egală măsură o metodă-joc de evaluare dar şi o strategie de învăţare care reuşeşte să îmbine 
cu succes competiţia şi colaborarea şi care permite realizarea unui feed-back rapid. Ea poate fi utilizată în 
orice moment al activităţii didactice (reactualizează cunoştinţele anterior însuşite, asigurarea conexiunii 
inverse) atât în cadrul unor activităţilor organizate frontal cât şi în cadrul celor organizate pe grupuri. 

În aplicarea acestei metode trebuie să se ţină cont de anumite etape:  
1. se anunţă tema şi regulile jocului; 
2. se stabileşte primul copilul care începe jocul, care aruncă mingea; 
3. acesta aruncă mingea către un al doilea copil (coleg) adresându-i o întrebare. Dacă copilul, care a 

prins mingea, nu ştie răspunsul corect la întrebare va ieşi din joc, răspunsul corect fiind spus de către cel 
care a formulat iniţial întrebarea. Dacă nici acesta nu ştie răspunsul va ieşi şi el din joc.  

4. al doilea copil după răspunsul corect aruncă mingea către un al treilea copil şi-i adresează o altă 
întrebare vizând conţinutul evaluat. Se continuă jocul la fel şi pentru ceilalţi copii. În joc vor rămâne numai 
copiii care demonstrează că deţin cunoştinţele în legătură cu tema evaluată. 

5. la final, se clarifică întrebările rămase fără răspuns.  
Avantajele metodei R.A.I.: 1) este o metodă eficientă de evaluare realizându-se un feed-back operativ 

şi rapid; 2) elementele de joc, suspansul şi exerciţiul de promptitudine asociate acestei metode transformă 
evaluarea într-o activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru copii; 3) încurajează şi oferă posibilitatea 
copiilor timizi de a comunica cu uşurinţa şi de a participa la joc; 4) evaluarea nu este stresantă pentru că nu 
implică sancţionarea celor care nu ştiu răspunsurile; 5) contribuie la formarea şi consolidarea deprinderii 
de ascultare activă, la dezvoltarea capacităţilor de comunicare, de cooperare şi de argumentare, la 
dezvoltarea competenţelor de relaţionare.  

Dezavantajele metodei R.A.I.: 
1) este nevoie de mai mult timp în formularea întrebărilor şi elaborarea răspunsurilor pentru unii 

copii;  
2) rolul de investigator cere celui care îl îndeplineşte o bună cunoaştere şi înţelegere a materialului 

de evaluat pentru că acesta este pus câteodată în postura de a oferi tot el răspunsul la întrebarea deja pusă 
tot de el;  

3) neimplicarea unor copii care au nevoie de mai mult timp pentru formularea 
întrebărilor/răspunsurilor;  

4) existenţa unei tensiuni generate de elaborarea unui răspuns corect şi de surpriza prinderii mingii 
fără anunţare prealabilă. 

Exemplu: Domeniul DEC - învăţare cântec „Ursul păcălit de vulpe”, reactualizarea cunoştinţelor se 
face prin metoda R.A.I.: Cum era ursul? Ce voia să prindă ursul? Unde s-a dus să prindă peşte? Cum s-a 



 

 

prefăcut vulpea? De ce s-a prefăcut vulpea moartă în mijlocul drumului? Cine a venit să-i ceară vulpii 
peşte? Cum l-a învăţat vulpea pe urs să prindă peşte? Ce a învăţat ursul din păţania lui? 

Harta conceptuală („Conceptual maps”) poate fi definită drept oglindă a modului de gândire, 
simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează.. Este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii 
depinde de conceptele deja existente în mintea copilului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea. 

În aplicarea acestei metode trebuie să se ţină cont de anumite etape:  
1. elaborarea listei de concepte (idei) şi identificarea exemplelor; 
2. transcrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie;  
3. se marchează prin săgeţi relaţiilor stabilite între concepte/idei;  
4. se plasează pe hartă şi exemplele identificate, sub conceptele pe care le ilustrează;  
5. se realizează harta conceptuală, plasând conceptele şi exemplele aferente acestora în interiorul unei 

figuri geometrice (se aleg figuri geometrice diferite pentru concepte şi exemple).  
Avantajele acestei metode: 1) facilitează evaluarea structurilor cognitive ale copiilor, cu accent pe 

relaţiile stabilite între concepte, idei; 2) determină copii să practice o învăţare activă, logică; 3) permit 
cadrului didactic să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al copiilor şi să îi ajute să-şi 
regleze anumite componente ale acestuia; 4) pot servi ca premise pentru elaborarea unor programe eficiente 
de ameliorare, recuperare, accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare. 

Dezavantajele acestei metode: 1) consum mare de timp; 2) risc crescut de subiectivitate în apreciere 
în absenţa unor criterii de evaluare clare;  

Exemplu: Domeniul DŞ – joc didactic cu tema „Copacul”: Se poate lucra individual, sau în grupuri. 
Copilul desenează un copac în mijlocul colii şi prin săgeţi duse spre margine, desenează sau scrie tot ce ştie 
despre acesta. Fiecare copil contribue cu cunoştinţele pe care le are. 

Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de evaluare care să se caracterizeze prin atractivitate, 
stimulare şi eficienţă fac din evaluare o cale de perfecţionare continuă a activităţii desfăşurată în grădiniţă.  

 
Bibliografie:  
1. Curriculum pentru învăţământ preşcolar. Prezentare şi explicitări, Bucureşti, Ed. DPH, 2009. 
2. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup-ghid 

metodic, Craiova, Ed. Arves, 2002. 
3. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, EDP, 2000. 
 
 



 

 

UN GRAM DE SUBIECTIVITATE ÎN TESTAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ IOANA – ANCA TRÎMBIȚAȘ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV, JUD. BRAȘOV 

 
Este arhicunoscut faptul că înaintea începerii oricărui proces educativ-participativ, trebuie analizat 

background-ul celor care vor deprinde noi cunoștințe și abilități, astfel încât să se construiască pe 
fundamente cunoscute de ambele părți ale activității instructiv-educative.  

Evaluarea inițială este obligatorie în orice domneniu. În acest sens, specialistul în psihologie, M. 
Albu, punctează că evaluarea este definită ca: „operațiile de culegere de date despre una sau mai multe 
caracteristici ale unui obiect și de prelucrare a acestora, având ca rezultat o descriere a obiectului în termeni 
cantitativi și/sau calitativi”. Astfel, după o evaluare se poate planifica traiectoria pe care este posibil să o 
urmeze individul evaluat, făcându-se predicții despre ce poate sau nu asimila, pe perioada de timp dată. 

Noi, profesorii, ne confruntăm cu programe școlare ce dețin conținuturi foarte stufoase și care de 
multe ori au țeluri greu de atins cu anumiți elevi.  

Planificarea activității la început de an școlar, la Limba și Literatura Română, gimnaziu, se prezintă 
după cum urmează:  

 două săptămâni, dacă nu chiar trei, se recapitulează cele parcurse în anii precedenți; 
 se crează un test inițial pe clasă, cu barem și matrice de specialități; 
 se dă spre susținere testul inițial; 
 se rezolvă testul inițial frontal, cu toată clasa; 
 se verific și se notează testele;  
 se redactează un raport și un plan remedial față de probleme găsite în urma analizei evaluărilor; 
 se derulează activitățile de remediere și consolidare a informațiilor, conform graficelor de 

monitorizare. 
Nu de puține ori, am pățit ca media pe clasă la testele inițiale să fie sub nota 3. Acest fapt este un 

semnal de alarmă pentru mine, ca profesor, pentru comisia metodică de Limbă și Comunicare din care fac 
parte, dar mai ales pentru școala în care am depistat această problemă. Ceea ce se petrece mai departe, după 
ce toată lumea a înțeles gravitatea situațiilor este important. Am ales să facem ceva. Am început ca la fiecare 
lecție să avem un moment ortografic sau o dictare pentru a le stimula gândirea elevilor. Am încercat pastila 
de lectură, ca ei să citească, alături de colegi și profesori, ceea ce vor ei, concomitent, în șoaptă. Am încercat 
și motivarea extrinsecă prin activități extracurriculare: excursii, drumeții, petreceri. Pentru unii elevi 
funcționează o varintă din cele găsite, pentru alții este favorabilă altă variantă depistată, iar pentru o altă 
categorie de elevi încă suntem în cautare de metode de motivare.  

Revenind la discuția despre evaluarea inițială, am fost pusă în situația în care să ofer teste de evaluare 
mai ușoare astfel încât să nu fie așa mari diferențele dintre notele aceastea și cele primite la evaluările 
sumative, respectiv lucrările scrise semestriale, unde, în cele din urmă, este necesar ca majoritatea copiilor 
să obțină media 5. Aici intervine subiectivitatea evaluării inițiale care este necesară, părerea mea, în astfel 
de situații. Nu este posibil să păstrezi targhetul ridicat, dacă ajungi să ai mai mult de jumătate din elevi 
corigenți la sfârșit de semestru.  

Bineînțeles că trebuie lucrat mult pe planurile remediale, poate și să se individualizeze cât mai bine 
astfel de acțiuni, dar nu putem scăpa din vedere adaptarea programei la nevoile elevilor din sala de clasă. 
Astfel, trag un semnal de alarmă la ceea ce privește discrepanțele dintre teste inițiale și media semestrială 
la limba și literatura română. Este mai bine să fie testul mai aproape de elev, decât să tragi ulterior de copil 
pentru a-l putea nota cu 5 și să existe dicrepanțe mari între testul inițial și media semestrială. Nu contest 
faptul că pot fi diverși factori care pot influența fie nota la testul inițial (oboseala elevului, lipsa de 
concentrare a sa, lipsa de interes față de subiect, neacordarea suficientei importanțe țtiind că nu se trece 
nota în catalog), fie media semestrială (un număr prea mare de corigenți, poate duce la desfințarea clasei), 
dar cele două nu este în regulă să aibă diferențe exagerat de mari. Deci, și testarea inițială trebuie să aibă 
un gram de subiectivitate. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF.-EDUCATOR: TRIȚOIU CLEOPATRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.8, BUCUREȘTI 

 
 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  
 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 

următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi” care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe. 

 În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

 Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ). 

 Are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al unui ciclu școlar, 
al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare). Are functie diagnostică, scopul fiind cunoașterea 
stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție prognostică, prin 
proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii. La inceputul fiecărui nou an școlar se face o 
recapitulare (una-două săptămâni) a materiei predate anul precedent. În această etapă evaluarea se face prin 
examinare orală.  

 La finalul recapitulării se dă un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad 
mediu de dificultate): se evidentiază lacunele elevilor. Luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul 
își face un plan de recuperare și proiectează activitatea diferențiată. Evaluarea verifică, măsoară și apreciază 
rezultatele școlare ale elevilor obținute într-un anumit interval de timp.  

 Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. 

 Evaluarea inițială este cea care se face înainte de începerea procesului de predare – învățare, pentru 
a verifica nivelul pregătirii elevilor pentru se confruntă cu obiectivele pe care se așteaptă să le atingă. În 
concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei și 
metodologiei curriculum-ului.Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. 



 

 

 Evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funcțiile ei 
sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea 
activității în condiții de eficiență. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și 
o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt 
în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile 
pedagogic nu în termeni de performanţe certificate (prin note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea 
potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în 
activitatea care urmează”. 

 Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de a formula cerințele următoare.  

 Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, scopul 
evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să 
ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse ,să 
le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate.  

 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 
și metodologiei curriculum-ului.  
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
ÎNVĂȚĂTOR: TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TITU MAIORESCU”, BUCUREȘTI 
 
 La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, a verificării 

lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecție sau va aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi 
propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. În această perspectivă, chiar de 
la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă. 

 Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

 Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi metodologic. 
Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de strategia de 
evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/nivel 
de învăţământ. 

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

 Strategia de evaluare inițială,pe fondul funcției predictive, sunt concentrate de I.T.Radu în două 
niveluri de referință : 

 funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reusită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate: 

- lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

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

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

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

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

obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Evaluarea inițială oferă elevului și 
profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și 
a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale 
ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 



 

 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic.  

 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 
și metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor iniț iale,independent de dimensiunea ei. Funcțiile ei sunt asigurate până la final 
numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea activității în condiții de 
eficiență. 
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FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ 
A ELEVULUI LA DEBUTUL CLASEI PREGĂTITOARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ECATERINA TRUICĂ 

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA 
 
 Evaluarea inițială a elevilor după înscrierea în clasa pregătitoare se poate realiza de către fiecare 

cadru didactic, pornind de la următoarele repere: 
1. Pregătirea elevului pentru a deveni școlar 
a) Conduită pozitivă, adecvată începerii școlarității 
b) Rezervat, greu de observat 
c) Conduită negativă, neadecvată începerii școlarității 
2. Sistemul cognitiv-aptitudinal 
A. Capacitatea de a utiliza informația din diverse medii de cunoaștere (familie, grădiniță, jucării, 

școală, activități preferate) 
 a) Răspunde cu ușurință la întrebările adresate oferind răspunsuri clare și concise 
 b) Răspunde cu ajutorul învățătorului adaptându-și răspunsurile la cerințele sale 
 c) Nu cunoaște toate datele despre universul său de cunoaștere 
B. Competențe de comunicare 
 a) pronunță corect toate sunetele, se exprimă în propoziții, are un vocabular bogat 
 b) pronunță aproape toate sunetele, exprimare ușoară și corectă 
 c) vocabular redus, exprimare greoaie 
C. Deprinderi de scriere 
 a) Recunoaște semnele grafice scrise la grădiniță și se orientează în spațiul de scriere pe orice tip de 

liniatură, folosește corect instrumentele de scris, colorează respectând diverse coduri 
 b) Recunoaște unele semne grafice și cu ajutorul învățătorului reușește să scrie pe diverse spații de 

scriere colorează fără să depășească spațiile 
 c) Folosește incorect instrumentele de scris, se orientează greu în spațiul de lucru, nu cunoaște 

semnele grafice 
D. Procese de cunoaștere 
I: PERCEPȚII 
a) Percepție complexă, spirit de observație dezvoltat 
b) Predomină percepția vizuală sau auditivă 
c) Percepție difuză superficială 
II. MEMORIE 
a) Memorie reproductivă și vizuală foarte bune, își amintește cu  
ușurință cântece și poezii învățate, recunoaște elementele omise din desene, memorează rapid versuri 

simple 
b) Memorie vizuală bună, își amintește parțial unele versuri din poezii, are nevoie de repetiții multe 

pentru memorarea unor catrene 
c) Memorie mecanică, sunt necesare multe exerciții de memorare pentru fixarea unui material 

lingvistic 
III. GÂNDIRE 
a) Definește, compară, analizează, descrie, completează, asociază,  
 recunoaște, ghicește cu rapiditate soluțiile pentru exercițiile și  
 jocurile propuse 
b) Rezolvă cu ajutorul adulților toate cerințele jocurilor de perspicacitate, analizează și compară 

parțial 
c) Operațiile gândirii sunt slab dezvoltate 
IV. IMAGINAȚIE 
a) Reproductiv-creativă, născocește și amplifică întâmplările 
b) Reproductivă 



 

 

c) Săracă 
3. Conduita elevului la lecție și în clasă 
a) Atent, participă activ, cu interes 
b) De obicei pasiv, așteaptă să fie solicitat 
c) Simplu spectator, ba chiar perturbă ordinea  
4. Conduita în grup, integrarea socială 
a) Sociabil, comunicativ, te împrietenești ușor cu el, vine cu idei și propuneri 
b) Este în contact cu grupul, dar preferă sarcinile executive 
c) Retras, rezervat, puțin comunicativ 
 
Clasa……………………………. Învățător……………………… 
Școala………………………………..  
Se va alege varianta a), b) sau c) pentru fiecare parametru de pe fișă 

 Numele și 
prenumele 
elevului 

1 2A 2B 2C 2DI 2DII 2DIII 2DIV 3 4 OBSERVAȚII 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             

 



 

 

EVALUAREA INITIALA: NECESITATE SAU FORMALITATE? 
 

IRINA-MADALINA TRUSCA 
 
 Evaluarea initiala reprezinta un instrument prin intermediul caruia cadrul didactic identifica nevolie 

de invatare ale fiecarui elev. Astfel, acesta isi poate proiecta mai eficient activitatea didactica si poate veni 
in sprijinul elevului acolo unde este nevoie. Evaluarea initiala reprezinta prima etapa in ciclul de invatare 
si de ea depinde planificarea etapelor urmatoare. Educabilul reprezinta nucleul procesului de invatamant si 
trebuie sa fie implicat activ atat in procesul de evaluare cat si in dezvoltarea propriului plan remedial. Acesta 
trebuie sa inteleaga importanta evaluarii pentru a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor de lucru. In urma 
evaluarii initiale, profesorul isi poate face o idee clara in ceea ce priveste organizarea si planificarea 
procesului de predare-invatare-evaluare in functie de nevoile individuale ale fiecarui elev.  

 Evaluarea initiala indeplineste atat un rol de diagnosticare cat si un rol predictiv. Prin intermediul 
evaluarii initiale putem identifica volumul de cunostinte al elevilor, abilitatile si competentele de care 
acestia dispun. Acestea reprezinta elemente esentiale in vederea atingerii obiectivelor propuse pentru noul 
an/ciclu de studii si pentru reusita activitatii didactice. In functie de rezultatele obtinute de elevi la evaluarea 
initiala, dascalul isi poate proiecta si organiza eficient procesul de predare-invatare, tinand cont de 
cunostintele de care dispune elevul dar si de lipsurile pe care acesta le are si care trebuiesc remediate pe 
parcursul anului/ciclului de studiu.  

 Pe de alta parte, exista si limite ale acestui tip de evaluare. Un prim aspect care merita mentionat ar 
fi faptul ca nu este intotdeauna obiectiva si rezultatele sale nu sunt mereu cele reale. De multe ori, elevii nu 
ii inteleg importanta si fie nu se pregatesc temeinic pentru testare, fie se folosesc de ceilalti colegi de teama 
de a nu lua o nota mica. In plus, atat elevii cat si profesorul pot intampina dificultati pe tot parcursul anului 
si planul remedial realizat in urma evaluarii initiale poate fi modificat de mai multe ori in decursul unui an 
sau unui ciclu de studii. Prin urmare, scopul si obiectivele educatiei initiale pot fi atinse numai daca elevii 
sunt motivati, receptivi si constientizeaza importanta acestui proces care trebuie tratat cu seriozitate si 
responsabilitate.  

 Din nefericire, in majoritatea cazurilor, evaluarea initiala a devenit o activitate de rutina care nu duce 
la niciun rezultat. Profesorul da testarea, interpreteaza rezultatele, realizeaza un plan remedial dar se 
intoarce repede la vechile obiceiuri didactice: urmeaza manualul intocmai facand abstractie de rezultatele 
obtinute si de realitatea existenta la clasa. Acesta urmeaza acesti pasi doar din cauza faptului ca i se impune 
acest lucru fara sa acorde insa o importanta reala acestui procedeu.  

 
 
 
 
  



 

 

STRATEGII DE EVITARE A CONFLICTELOR PRIN EVALUARE 
PROGRESIVĂ 

 
PROF.ÎNV. PRIMAR ȚUCĂ VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN SĂVOIU” 
 
Modul în care acţionăm într-un conflict este afectat de importanţa obiectivelor noastre personale şi 

de cât de importantă este considerată relaţia respectivă. Date fiind aceste două preocupări în cadrul unei 
relaţii, putem spune că există cinci strategii de bază care pot fi utilizate pentru a ne descurca în cadrul unor 
conflicte: 

 1. Renunţare. Aceasta implică să renunţaţi şi la obiective şi la relaţie şi, în concluzie, evitaţi cealaltă 
persoană şi problema. Când obiectivul nu este important şi nu este necesar să menţineţi o relaţie cu cealaltă 
persoană, se poate să vă convină să acţionaţi ca o broască ţestoasă şi să renunţaţi. 

A evita un străin ostil pare cel mai bun lucru de făcut. Sau poate că doriţi să vă retrageţi dintr-un 
conflict pentru că dumneavoastrăşi cealaltă persoană să vă calmaţi şi să vă controlaţi impulsurile. 

 2. Forţare. Aceasta implică faptul că trebuie să vă îndepliniţiobiectivele oricât ar costa, cerându-i 
celeilalte persoane să vă lase să vă urmaţi calea, oricât de mult ar afecta relaţia. Atunci când obiectivul este 
foarte important şi relaţia mai puţin, ca de exemplu, atunci când cumpăraţi o maşină la mâna a doua, vreţi 
să acţionaţi ca un rechin şi să forţaţi. Nu forţaţi o persoană pe care o veţi reântâlni curând. 

 3, Aplanare. Aceasta implică renunţarea la obiective pentru a menţine relaţia la cel mai ridicat nivel 
posibil. Când obiectivul nu are mare importanţă pentru dumneavoastră, iar relaţia are o importanţă 
considerabilă, este posibil să acţionaţi ca un ursuleţ şi să nivelaţi asperităţile. Când un coleg ţine deosebit 
de mult la o chestiune de care dumneavoastră nu prea vă pasă, a nu ridica probleme este o idee bună. Când 
faceţi acest lucru să îl faceţi cu umor. Din când în când, pentru a aplana un conflict este nevoie să vă cereţi 
scuze. Spunând „Îmi pare rău” nu spuneţi de fapt „Am greşit”. Expresia „îmi pare rău” informează cealaltă 
persoană că vă pare rău de situaţia creată. Când consideraţi că interesele celeilalte persoane sunt mai 
puternice decât ale dumneavoastră aplanaţi conflictul şi acordaţi prioritatea celeilalte persoane. 

 4. Compromis. Aceasta înseamnă să renunţaţi la o parte din obiectivele dumneavostră şi să sacrificaţi 
ceva din relaţie pentru a ajunge la o înţelegere. 

Când obiectivele şi relaţia sunt la fel de importante pentru dumneavoastră, se pare că nici 
dumneavoastră, nici cealaltă persoană nu puteţi obţine ceea ce doriţi şi ar trebui să negociaţi ca o vulpe. 
Când, de exemplu, există o cantitate limitată de bani şi amândoi doriţi, ca angajaţi, o creştere semnificativă 
de salariu, a negocia pentru a se ajunge la un compromis pare cea mai bună soluţie pentru a rezolva 
conflictul. Vă puteţi întâlni la mijloc, fiecare parcurgând o jumătate de drum, sau daţi cu banul şi lăsaţi 
norocul să decidă cine câştigă. 

 5. Confruntare. Aceasta înseamnă să iniţiaiţi negocieri prin care şi dumneavoastră şi cealaltă 
persoană să ajungeţi la îndeplinirea obiectivelor şi să păstraţi şi relaţia la cel mai înalt nivel posibil. Când 
oamenii realizează că vor lucra destul de des împreună şi pentru o perioadă lungă de timp (cum ar fi un an 
sau mai mult) îşi dau seama că este necesar să se susţină reciproc şi să coopereze în problemele curente. 
Apoi, de obicei, viitorul este mai important decât prezentul. De aceea calitatea viitoarei relaţii este mult mai 
importantă decât consecinţele unei negocieri particulare şi avantajele pentru scurt timp asupra celuilalt. Este 
suficientă o înţelegere pentru a îndepărta tensiunile şi sentimentele negative dintre dumneavostră şi cealaltă 
persoană. Când şi obiectivele şi relaţia sunt extrem de importante pentru dumneavoastră acţionaţi ca o 
bufniţă. Faceţi faţă conflictului. Negociaţi pentru a rezolva problema. Gândiţi-vă la soluţii care să vă ofere 
şi dumneavoastră şi celeilalte persoane ceea ce doriţi şi prin care să păstraţi o relaţie amicală. 

- Medierea oferă o oportunitate pozitivă de pregătire a elevilor în problemele conducerii, care altfel 
ăţi pot exprima prin căi negative abilitatea de a conduce. 

Pentru şcoli: 
- Pe termen mai îndelungat se va observa o schimbare pozitivă în mediul şcolar; pe măsură ce elevii 

instruiţi activează ca mediatori şi numărul de dispute rezolvate va creşte. 
- Conflictele rezolvate în mod voluntar nu necesită o acţiune disciplinară: nerezolvarea produce în 

general resentimente şi, prin acestea, cicluri de conflicte fără sfârşit. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – METODE ȘI TEHNICI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TUDOR DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129 

SECTOR 4, BUCUREȘTI 
 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui ciclu de învățământ, an școlar, semestru, început de 

capitol și chiar al unei lecții. Obiectivul principal al acestei forme de evaluare este diagnosticarea nivelului 
de pregătire, pentru a cunoaște de unde se pornește, ce se știe, care sunt lacunele, ce sunt capabili să învețe 
elevii pe baza capacităților anterioare, capacitatea de a lucra independent, dificultățile de învățare.” (Vasile, 
C., Ene, D., 2015, p. 115) 

Acest tip de evaluare nu are ca scop ierarhizarea sau clasificarea elevilor, ci să diagnosticheze. Cadrul 
didactic dorește să afle de unde trebuie să înceapă activitatea de predare-învățare, să observe cunoștințele 
dobândite în ciclul școlar anterior. 

Are funcție de diagnosticare, de predicție. Reprezintă o etapă necesară pentru realizarea un proces 
instructiv-educativ eficient. 

Cel mai potrivit instrument utilizat în acest tip de evaluare este testul, proba scrisă. 
Avantajul acestei evaluări este: oferă profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare a situației 

existente îl ajută pe acesta să creeze un proces de predare-învățare eficient. 
Dezavantajele evaluării inițiale sunt: imposibilitatea de a crea o ierarhizare a elevilor și faptul că nu 

poate determina cauzele lacunelor în sistemul cognitiv al elevilor. 
Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Evaluarea orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare 
sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc. 
Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a înţelegerii lecţiei 
precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte importantă pentru 
formarea competenţei de exprimare orală. La ora mea, evaluarea orală are loc printr-o serie de întrebări 
legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea unei imagini, descrierea unor 
experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema lecţiei să folosesc ipostaze 
din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Evaluarea scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă 
executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi 
simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, 
totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a unui 
modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, anul acesta am 
folosit această metodă la clasa I şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre familie. 



 

 

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

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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CERGHIT, I, , (2006)Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom; 
CUCOŞ,C., 2000,Pedagogie, Iaşi, Polirom,; 
ILIE, Marian D.,2005, Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 

Timişoara, Editura Mirton,; 
MANOLESCU, M., , 2006, Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura 

Meteor Press 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV.PREȘ. TUDOR MARIANA NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.23, BACĂU 

 
În vederea realizării unui învățământ care să răspundă nevoilor preșcolarilor, procesul instructiv-

educativ este reorganizat în așa manieră încât preșcolarul să se afle în centrul activității, să se cuatifice ceea 
ce este capabil copilul să facă în urma instruirii. Pentru acasta, a ști să facă și a ști să înțeleagă înseamnă 
să stabilească relații între diferite domenii de cunoaștere. Așadar, verificarea acestor capabilități ale 
copilului presupune o abordare interdisciplinară a activității, respectiv a evaluării. 

Evoluția evaluării didactice în grădiniță se înscrie în direcțiile și tendințele de aducere, și în 
învățământul preșcolar, a unui plus de rigoare, de aliniere la standardele europene a acestui segment din 
învățământul românesc. 

Evaluarea în procesul instructiv-educativ din grădiniță este abordată din perspectivă sistemică, alături 
de obiective, conținuturi,strategii, reprezintă mecanismul fundamental al conexiunii inverse, ceea ce îi 
conferă caracterul reglabil și autoreglabil. Evaluarea, din perspectivă integrată, modelul Yvan Abernot, 
presupune cinci etape: etapa evaluării preliminare, inițiale,etapa pedagogiei colective, etapa evaluării 
formative, etapa pedagogiei diferențiate și etapa evaluării sumative. 

Evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruiere și oferă 
educatoarei informații esențiale pentru realizarea scenariului didactic în condiții optime, asigurând o funcție 
de diagnoză si de prognoză. Doar în urma efectuării unei riguroase evaluări inițiale, fiecare cadru didactic 
își poate întocmi în mod just o planificare anuală, pentru care, în prealabil, trebuie să identifice lacunele 
existente, să stbilească ritmul de asimilare și de dezvoltare al fiecărui copil și să realizeze caracterizarea 
grupei. Datele culese în perioada evaluării inițiale vor fi comparate cu cele de la evaluarea finală pentru a 
se putea stabili dacă planul ameliorativ a dat rezultatele așteptate, dovedindu-se, astfel, progresul 
preșcolarilor. 

Ofer spre exemplificare o analiză comparativă a datelor obținute la evaluarea inițială și finală,grupa 
mică. 

TABEL SINTETIC COMPARATIV CU REZULTATELE OBȚINUTE LE EVALUAREA 
INIȚIALĂ ȘI FINALĂ 

DOMENIU/ 
DISCIPLINA 

INDICATORI 

NECESITĂ SPRIJIN COMPORTAMENT 
 ÎN DEZVOLTARE 

COMPORTAMENT 
ATINS  

 
 
 
EDUCAȚIA 
LIMBAJULUI 

EVALUAR
E  
INIȚIALĂ 

EVALUAR
E  
FINALĂ 

EVALUAR
E  
INIȚIALĂ 

EVALUAR
E  
FINALĂ 

EVALUAR
E  
INIȚIALĂ 

EVALUAR
E  
FINALĂ 

10 1 10 8 2 16 

CUNOAȘTERE
A MEDIULUI 6 0 11 8 5 17 
ACTIVITATE 
MATEMATICĂ 8 1 10 12 4 12 
EDUCAȚIE 
PLASTICĂ 6 1 3 8 13 16 
EDUCATIE 
MUZICALA 6 1 3 8 13 17 
EDUCATIE 
PENTRU 
SOCIETATE 

6 0 11 8 5 16 

ACTIVITATE 
PRACTICĂ 6 1 3 8 13 16 
EDUCATIE 
FIZICA 2 1 6 8 14 17 

  



 

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE LA 
EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI FINALĂ 

 
 
Diagramă cu rezultatele comparative de la evaluarea inițială și finală pentru anul școlar 

2017/2018,grupa mică  
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA GRĂDINIȚĂ PRIN INTERMEDIUL JOCULUI 
DIDACTIC 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, TUDORACHE LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA, JUDEȚUL IAȘI 
 
Jocul didactic este un tip specific de activitate, prin care cadrul didactic consolidează , precizează și 

chiar verifică nivelul cunoștințelor elevilor, le îmbogatește sfera lor de cunoștințe, pune în valoare și le 
antrenează capacitățile creatoare. 

 Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește funcții psihopedagogice 
semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții, sporind interesul de cunoaștere față de 
conținutul lecției. 

Prezint, în continuare, conținutul unui joc didactic matematic, prin intermediul căruia pot fi evaluate 
competențe matematice inițiale ale preșcolarului de grupă mare. 

Domeniul: Științe 
Categoria de activitate: activitate matematică;  
Grupa: mare;  
Tema: “Cel mai bun matematician!”;  
Forma de realizare: joc didactic;  
Forma de organizare: frontală, individuală;  
Scop: evaluarea capacităţii de a recunoaşte cifrele/numerele în limitele 1-5, de a forma şirul numeric 

în limitele 1-5, crescător şi descrescător, de a forma şi compara două mulţimi prin raport „unu la unu”, 
identificarea şi scrierea „vecinului mai mic-mai mare” a unui număr aflat în limitele 1-5.  

Obiective operaţionale :  
a) cognitiv-informationale: 
O1- să numere corect în limitele 1-5, folosind gestul de încercuire a elementelor unei mulțimi; 
O2 -să ordoneze mulțimile cu 1-5 elemente în șir crescător si descrescător, de la stânga la dreapta, de 

jos în sus, formând scara numerică; 
O3 -sa raporteze numărul și cifra la cantitate și invers; 
O4 –să determine locul fiecărui număr în șirul numeric, folosind limbajul matematic adecvat; 
O5- să compună și să descompună numerele în cât mai multe variante posibile; 
O6 -sa rezolve corect fișa matematică . 
b)psiho-motorii: 
O1-să mânuiască materialele puse la dispoziție, stabilind locul fiecărui număr; 
c) afective: 
O1- să respecte reguli ce decurg din joc; 
O2- să manifeste independență în realizarea sarcinilor activității; 
Regulile jocului: Evaluarea se realizează sub forma unui concurs între două grupe. Copiii aleg dintr-

un coşuleţ jetonul cu cifra, pe care o denumesc, apoi precizează vecinii numărului şi îl compară cu un alt 
număr, specificând care e mai mare sau mai mic. De asemenea, ei formează mulţimi de jucării, în funcţie 
de numărul ales.  

Elemente de joc: aplauze, închiderea și deschiderea ochilor, așteptarea, întrecerea;  
Strategii didactice:  
 metode și procedee: explicația, demonstrația, jocul didactic, exercițiul;  
 material didactic: coşuleţ, jetoane cu cifre de la 1 la 5, jucării, fișe individuale;  
Desfăşurarea jocului: Educatoarea le spune copiilor că dimineaţa, când a venit la grădiniţă, a găsit 

în faţa uşii un coşuleţ. Nerăbdătoare, l-a deschis. În el se aflau mai multe jucării, un set de cifre şi un bileţel. 
Educatoarea le citeşte copiilor bileţelul trimis de “Zâna Cifrelor Fermecate”, în care le spune că vrea să ştie 
cât de bine cunosc ei cifrele/numerele şi vecinii lor şi le propune să participe la un concurs pentru a afla 
cine este “Cel mai bun matematician”. Educatoarea explică regulile. Copiii vor fi chemaţi de educatoare 
cu ajutorul unei baghete, vor alege o cifră din coşuleţ, o vor citi, vor preciza vecinii, vor forma mulţimi, vor 
compara elementele a două mulţimi, vor ordona mulțimi cu 1-5 elemente în șir crscător/descrescător, vor 



 

 

compune și descompune numerele în cât mai multe variante posibile. Apoi, vor rezolva sarcinile cuprinse 
într-o fișă de lucru: 

1),,Desenează pe fiecare etichetă tot atâtea linii câte elemente are fiecare mulțime!” 
2),,Colorează în copac atâtea mere câte arată cifra!” 
3) „Colorează prima frunză, a treia frunză și a cincea frunză din șir!” 
Copiii care ştiu să răspundă vor primi pentru fiecare răspuns corect o bulină. Va câştiga echipa care 

a obținut cele mai multe buline. În același timp, educatoarea va aprecia și nota comportamentul fiecărui 
copil din grupă: comportament atins (A), în curs de dezvoltare (D), necesitând sprijin (S). 

Jocul didactic, metodă frecventă utilizată în învățământul preșcolar, este modalitatea prin care se 
îmbină perfect elementele instructiv-educative şi cele distractive, conducând la o unitate deplină între 
sarcina didactică propusă şi acţiunea de joc. Jocul didactic reprezintă un mijloc important de educaţie care 
nu trebuie să lipsească din activităţile şcolare. Folosit ca activitate de învăţare şi predare, chiar şi de 
evaluare, jocul didactic asigură varietate, diversitate, implicare emoţională, dinamism, bună dispoziţie, 
antrenare, restabilind echilibrul psiho-fizic, furnizând motivaţii stimulatorii, fortificând energiile fizice și 
intelectuale ale copiilor. 

 



 

 

PORTOFOLIUL DIDACTIC - METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TUDORACHE MARIUS ADRIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA, JUDETUL IAȘI 

 
Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, în care este vizualizat progresul (în plan cognitiv, 

atitudinal şi comportamental) de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul, la o anumită disciplină, 
de-a lungul unui interval mai lung de timp. Reprezintă un pact între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute 
pe elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta 
de-a lungul procesului de învăţare. La începutul demersului educativ se realizeaza un diagnostic asupra 
necesităţilor elevului de învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut 
de profesor şi este discutat cu elevul implicat în evaluare.  

Fiind un instrument integrator, complex, nelimitat la o anumită secvență de învățare, portofoliul oferă 
evaluatorului imaginea elocventă a evoluției celui evaluat. Există o diversitate de modalități de alcătuire a 
portofoliului, datorită ariei mari care poate fi circumscrisă. Relativ nou ca metodă alternativă de evaluare 
în domeniul educației, portofoliul poate urmări traseul dezvoltării personale a evaluatului în general sau în 
particular (pe disciplina/tema). Are drept scop imediat furnizarea unor date, atât evaluatului, cât și 
evaluatorului, despre capacitatea de a operaționaliza obiective și despre atitudinile asumate de cel evaluat, 
extinzându-se și asupra familiei ori a comunității. Din punct de vedere contextual, portofoliul trebuie să 
aiba în vedere particularitățile de vârstă, interesele și abilitățile evaluatului, specificul disciplinei/ aspectelor 
urmărite de evaluator. El va trebui să ofere o imagine elocventă a creativității elevului și a modelui în care 
reușește să se pună în valoare, putând conține: 

• eşantioane din materialele/produsele realizate de elev; 
• înregistrări audio în cazul în care copilul nu poate să scrie; 
• imagini; 
• fotografii; 
• înregistrări video; 
• grafice şi tabele care indică progresul elevului; 
• chestionare de atitudini, interese; 
• autoevaluări ale elevului; 
• eşantioane cu scrisul elevului; 
• postere; 
• interviuri; 
• observaţii ale cadrului didactic; 
• articole din ziare şi reviste; 
• poveşti preferate etc.. 
Pentru a elabora portofoliul este necesar să se respecte anumite condiţii: 
• Este “deschis” la începutul anului şcolar; 
• Materialele sunt puse într-o mapă şi pot fi organizate pe mai multe secţiuni, în funcţie de scopuri; 
• Are un cuprins, iar materialele sunt datate; 
• În alegerea mapelor se pot lua în considerare următoarele sugestii: poate fi aleasă sau creată de elev, 

poate fi personalizată pentru fiecare elev, este bine să fie alcătuită dintr-un material rezistent, pentru că este 
frecvent manipulată, să fie suficient de mare pentru a pune produse artistice, casete şi alte materiale, mapa 
aparţine elevului şi este păstrată în locul în care doreşte el, având acces la ea ori de câte ori doreşte; 

• Nu include doar cele mai bune produse realizate de elev; 
• Nu este limitat numeric din punct de vedere al itemilor. 
Avantajele folosirii portofoliului:  
 portofoliul este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor 

concrete ale activităţii;  
 permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii elevului care, în 

mod obişnuit, nu sunt avute în vedere; acest fapt încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui 
în activităţi de învăţare mai complexe şi mai creative, diversificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi 
abilităţilor exersate;  



 

 

 evaluarea portofoliului este eliberată în mare parte de tensiunile şi tonusul afectiv negativ care 
însoţesc formele tradiţionale de evaluare; evaluarea devine astfel motivantă şi nu stresantă pentru elev;  

 dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare, aceştia devenind auto-reflexivi asupra propriei 
munci şi asupra progreselor înregistrate;  

 implică mai activ elevul în propria evaluare şi în realizarea unor materiale care să-l reprezinte cel 
mai bine; Autoevaluarea este un proces de învăţare, elevii asumându-şi responsabilitatea asupra activităţii 
desfăşurate, regândindu-şi propriul proces de învăţare, de gândire şi de evaluare. 

Dezavantajul portofoliului este acela că nu poate fi repede şi uşor de evaluat. Este greu de apreciat 
conform unui barem strict, deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea elevului.  

Ca metoda alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decât cantitativă 
şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. Profesorul îl poate folosi pentru a evalua performanţele 
elevilor, iar elevii îl pot folosi pentru autoevaluare şi ca modalitate de reflecţie asupra învăţării. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

ÎNTOCMIT, PROFESOR LIMBA ROMÂNĂ - TUDORAȘCU ANGELA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ N. MARINEANU, CEZIENI 

 
 Evaluarea reprezintă un ansamblu de operații mintale și practice prin care se urmărește determinarea 

valorii sau proprietăților unui obiect (acțiune, persoană, lucru, fenomen, eveniment, relație etc.). Este un 
act de emitere a unei/unor judecăți pe bază de măsuri și/sau aprecieri subiective. Evaluarea apare ca proces 
de apreciere a calităţii sistemului educaţional sau a unei părţi a sistemului respectiv. Ea are menirea de a 
stabili dacă sistemul își îndeplineşte funcţiile pe care le are, dacă obiectivele sistemului sunt realizate.  

 În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este un proces complex de comparare 
a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele 
utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului) Procesul evaluativ își 
îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze 
nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție 
de reacțiile celuilalt. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate 
fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 



 

 

mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 



 

 

AUDIȚIA INTERNĂ 
 

TUDORI VASILICA, PROF. VIOARĂ, LICEUL DE ARTĂ, SIBIU 
 
Rolul instrumentistului este să transmită mesajul unei lucrări muzicale, să comunice cu alți oameni 

prin muzică. 
Nu este suficient să cântăm între patru pereți numai pentru plăcerea noastră sau să exersăm la ora de 

instrument numai pentru atingerea unor performanțe instrumentale. Este necesar să apărem în fața 
publicului: a familiei, a prietenilor, a publicului larg (necunoscut). 

După munca la clasă, de laborator, prima etapă în parcursul artistic al elevului instrumentist este 
„audiția internă”. 

Elevii care au pregătit o lucrare muzicală au posibiliatetea să se întâlnească pentru prima dată cu 
publicul în cadrul acestor „serbări”. Audițiile interne se organizează în școală, în sala festivă sau într-o 
simplă sală de clasă, periodic sau ori de câte ori este nevoie. Durata și alte detalii le stabilesc organizatorii 
(numărul de elevi, instrumentele, dacă este cazul tematica...). Invitații principali sunt părinții, rudele, 
prietenii, colegii, cunoscuții. Se poate realiza chiar un afiș, pus la vizierul școlii. 

Participarea la o audiție internă presupune o pregătire specială, identică cu orice apariție în public. 
Chiar dacă se desfășoară în școală, instrumentistul va avea grijă să se acomodeze cu sala în care va avea de 
cântat. De aceea ultimele ore de corepetiție e bine să se desfășoare în sală și dacă este posibil chiar la aceeași 
oră la care se va desfășura audiția internă. 

„Audiția internă” se constituie ca o componentă de bază a evaluării. Poate fi considerată o metodă a 
evaluării inițiale, având în vedere că pot urma alte participări artistice cu același repertoriu, în alte locații. 

Criterii de evaluare a prestației artistice: 
• Fidelitatea respectării partiturii. Se referă, în primul rând, la memorizare. Se poate cânta și de pe 

note, dar o execuție de calitate este pe de rost. Atenție la reducții! - în funcție de context. 
• Gradul de dificultate. O piesă cunoscută drept dificilă, mă pune în valoare! Uneori aleg piesa în 

funcție de eveniment. 
• Realizarea tehnică. Execut corect. 
• Realizarea artistică. Mă încadrez în stil, respect indicațiile de pe partitură. 
• Personalitate și expresivitate în interpretare (creativitate). Am ascultat alte interpretări și încerc să 

mă remarc. Mă exprim. Este vorba de aportul personal. 
• Impresie artistică. Mă prezint ca un artist. Îmi aleg ținuta, atitudinea. Am văzut artiști apărând în 

recitaluri cu șosete roșii sau fără un pantof. Numai ei știu de ce au făcut acest lucru iar eu, chiar dacă nu 
mai țin minte calitatea execuției sau repertoriul am reținut aceste detalii! Audițiile interne încep, de regulă, 
după ora 17 și este recomandată ținuta clasică: bluză albă și fustă/pantalon negru. În funcție de eveniment 
se pot alege și alte ținute. Calitatea execuției este primordială! 

Prin audiția internă se constată nivelul de pregătire al elevului instrumentist. Este bine să se tragă 
conclzii și învățăminte. Împreună cu profesorul de instrument, elevul instrumentist analizează detaliile 
execuției (bine-rău), starea de moment în pregătirea individuală, pașii pentru viitor. Importantă este 
autoevaluarea. Având în vedere mijloacele moderne, se pot face înregistrări audio sau video, adevărate 
„fotografii de album” ale momentului. 

Audiția internă poate avea și rol de selecție – selectarea anumitor elevi pentru alte manifestări artistice 
dar nu are ca scop ierarhizarea elevilor.  

Audiția internă este o modalitate de a încuraja și impulsiona elevii instrumentiști pentru evoluțiile 
artistice. În fapt,  

AUDIȚIA INTERNĂ este un eveniment artistic. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI 

DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TUDORICA IULIANA MARIA 

GRĂDINIȚA PP NR. 14 TECUCI, GALAȚI 

 
 La DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE am avut următoarele obiective: 
1. Să înţeleagă şi să utilizeze corect semnificaţia structurilor verbale 
2. Să se exprime corect din punct de vedere gramatical 
3. Să fie creativ şi expresiv în limbajul oral 
4. Să aibă capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul 

scris-citit. 
Am realizat activitatea prin jocul didactic ,,Cine este personajul?’’ Copiii au participat cu mult interes la  

didactic. 

Pentru desfăşurarea etapei iniţială-predictivă a conţinutului basmului, am ales ca mijloc de 
realizare - povestirea educatoarei, iar ca metode didactice folosite: conversaţia, observaţia, 
descrierea, exerciţiul. În această etapă am planificat şi desfăşurat cu copiii activităţi de povestire ale 
educatoarei, în care, prin folosirea metodelor mai sus menţionate, am urmărit următoarele obiective: 

a) O1. Să reproducă conţinutul poveştii pe baza imaginilor 
b) O2. Să numească trăsăturile caracteristice ale personajelor principale pe baza faptelor 

acestora 
c) O3. Să se exprime oral corect din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic  
d) O4. Să desprindă învăţătura poveştii pe baza întrebărilor 

Proba de evaluare are următorii itemi: 
1. Recunoaşte poveştile 
2. Recunoaşte personajele din poveştile învăţate 
3. Povesteşte un fragment din povestea cunoscută 
4. Verbalizează acţiunile, exprimând ceea ce observi în imagini 

 CA – COMPORTAMENT ATINS 

 CD – COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE 

 NS – NECESITĂ SPRIJIN 

 

Nr. crt. Nume şi 
prenume 

I 1 I 2 I 3 I 4 TOTAL 

1 A.M.K. CD CD CD CD CD 

2 B.D.A. CA CA CA CA CA 



 

 

3 B.M.M. CD CD CD CD CD 

4 C.Ş. CD CD CD CD CD 

5 C.F.C. CA CA CA CA CA 

6 C.T. CD CD CD CD CD 

7 C.S.A. CD CD CD CD CD 

8 D.A.C. CA CA CA CA CA 

9 D.M.G. CA CA CA CA CA 

10 L.A. CA CA CA CA CA 

11 L.Ş.D. CA CA CA CA CA 

12 M.A.M. CD CD CD CD CD 

13 M.V. CD CD CD CD CD 

14 M.V.M. CD CD CD CD CD 

15 M.Ş.A. CA CA CA CA CA 

16 O.M.E. CA CA CA CA CA 

17 P.I.A.M. CA CA CA CA CA 

18 P.M.I. CA CA CA CA CA 

19 R.V.G. CA CA CA CA CA 

20 S.L. CA CA CA CA CA 

21 V.D.Ş. CA CA CA CA CA 

22 V.A. CD CD CD CD CD 

23 I.Ş.V. CA CA CA CA CA 

24 T.E. CA CA CA CA CA 

25 D.S.I. CA CA CA CA CA 

 

CA – 16 copii 



 

 

CD – 9 copii 

În urma testului 64% dintre copii au un comportamentul atins.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF.TUDOSE DIANA MIHAELA 
COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA”,TÂRGOVIȘTE 

JUD.DÂMBOVIȚA 
 
valuarea este, alături de predare şi învăţare, a treia mare componentă a educaţiei şcolare. Evaluarea 

reprezintă o operaţiune de valorizare a procesului didactic. Ea permite constatarea gradului de eficienţă a 
activităţii didactice nu doar la nivelul elevului ci şi a profesorului şi/sau a unităţii de învăţământ. Ioan Jinga 
este de părere că evaluarea reprezintă un proces prin care se compară rezultatele instructiv-educative în 
raport de competenţele stabilite, de resursele folosite. 

Evaluarea vizează mai multe aspecte, printre care dezvoltarea elevilor din punct de vedere cognitiv, 
afectiv, psihomotor. De asemenea, vizează personalizarea acţiunilor educative valorizând gândirea critică, 
creativitatea, acţiunile/activităţile individuale, independente, reorientarea actului de învăţare către 
competenţe, abilităţi şi atitudini, în contextul unor sarcini de lucru/de evaluare cât mai aproape de viaţa 
reală. 

Termenul ”a evalua” este foarte complex,el face trimitere la numeroase verbe, fără a exista o 
sinonimie perfectă: a aprecia, a măsura, a cântări, a estima, a considera, a examina, a judeca, a constata, a 
valoriza, a nota. Prin urmare, evaluarea este o activitate complexă care presupune măsurarea rezultatelor 
şcolare prin procedee specifice, folosind instrumente adecvate scopului urmărit.Evaluarea mai presupune 
şi aprecierea rezultatelor şcolare pe baza unor criterii unitare, precum şi analiza şi interpretarea rezultatelor 
pentru a concluziona şi a adopta decizii adecvate.Reies astfel, funcţiile evaluării care au o semnificaţie în 
plan social, dar şi individual: 

• funcţia de constatare, de control, apreciere a activităţilor şi rezultatelor procesului de învâţământ, 
depistează factorii negativi sau pozitivi, cu rol de feed-back. 

• funcţia de diagnoză se referă la rezultatele verificate şi interpretate în diferite intervale de timp. 
• funcţia de prognoză permite, prin evaluare, stabilirea nivelului de pregătire şi performanţele în 

sistem. 
• funcţia de reglare a sistemului are scopul autoevaluării rezultatelor, optimizării acestora prin 

demersuri comune ale profesorului şi elevului. 
• funcţia motivaţională are menirea să conştientizeze şi să motiveze învăţarea. 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale se poate spune că ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare.Trebuie să ne asigurăm de ceea ce el știe și să îl instruim 
în consecință. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

• tratarea diferențiată a elevilor; 
• selecția riguroasă a conținutului învățării; 
• utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 



 

 

• îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, este important să evidențiem reușitele elevilor 
până în acel moment. Aceste reacții vor contribui la creșterea încrederii în forțele proprii și vor cataliza 
energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe 
aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback 
transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și 
explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție 
itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul 
liceal și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât 
mai bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să vindeci. Astfel, și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ioniță,Gheorghe,Metodica predării istoriei,Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1997; 
Păun,Șrefan, Didactica istoriei,Editura Corint,București,2007. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000.  
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

ED. TUDUREAN AGRIPINA 
ED. VAȘNEI GABRIELA 

GPN. „VALEA-SEACĂ”, CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
 Procesul de învățământ are în vedere realizarea propriu-zisă a educației și instruirii prin predare și 

invățatre Predarea- invățarea și evaluarea sunt activitățile prin care se realizează procesul de invățământ 
aflată intr-o relație de interdependență. Deși aspectul educativ al procesului de învățământ este indisolubil 
legat de cel formativ, deși atunci când ii formăm pe elevi ii si educăm, efectele formative si cele educative 
ale procesului de invățământ nu progresează in același ritm. Cele formative se văd imediat, in timp ce 
efectele educative ale procesului de invățământ se observă dupa un timp mai indelungat. Dezvoltarea 
gândirii elevilor, a imaginației lor, formarea sentimentului estetic, formarea deprinderii de a fi disciplinat 
se realizeaza dupa un timp mai indelungat ca urmare a mai multor influente. 

 Pentru ca procesul de predare să-și atingă obiectivele, profesorul trebuie să aibă in vedere 
următoarele aspecte referitoare la procesul de invățare: 

 Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare, cu accent deosebit pe:  

- Metodele activ-participative, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a 
deveni independent; 

- Predarea trebuie să ia în considerare experienţa de viaţă şi experienţa de învăţare a copilului, pentru 
a adapta corespunzător sarcinile de învăţare. b) 

- Jocul ca formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie şi formă de învăţare cu importanţă 
decisivă pentru dezvoltarea şi educaţia copilului. 

- Evaluare care ar trebui să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea 
la norme de grup (relative). 

 - Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi discutat cu părinţii (cu 
o anumită periodicitate).  

 -Evaluarea ar trebui să îndeplinească trei funcţii: măsurare (ce a învăţat copilul?), predicţie (este 
nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, şi în special pentru intrarea în şcoală?) şi 
diagnoză (ce anume frânează dezvoltarea copilului?).  

 O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor momente ale 
programului zilnic, dialogul cu părinţii, portofoliul copilului  

Din perspectiva educaţiei timpurii, grupul educaţional format din părinţi, personalul didactic, 
specialiştii psihopedagogi, managerul grădiniţei, personalul medical, cel de asistenţă socială şi, nu în 
ultimul rând, cel de îngrijire, participă la procesul unitar şi sistematic de predare–învăţare–evaluare, implicit 
sau explicit formulat, în beneficiul copilului. Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil, în 
acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale, sunt posibile doar în condiţiile unei cunoaşteri 
complete şi complexe a personalităţii acestuia. Este necesar ca adulţii implicaţi în educaţia copilului să 
accepte ideea că intrarea în grădiniţă nu este un prag pe care toţi copiii îl trec „în acelaşi pas“, „cu acelaşi 



 

 

ritm“, „cu acelaşi bagaj“ sau cu „acelaşi elan“ şi că nici pe parcursul programului desfăşurat în grădiniţă nu 
este eficient să ne străduim să-i încadrăm într-un „pat al lui Procust“. Pe parcursul anului şcolar se practică, 
pe domenii experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin raportarea la obiectivele de referinţă, dar 
măsura şi calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. 
Ceea ce rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la o etapă la alta, pe fiecare dintre 
dimensiunile personalităţii, în devenirea copilului ca membru al societăţii. Evaluarea în grădiniţă este o 
acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3– 6/ ani, a progresului propriu 
înregistrat într-o perioadă de timp stabilit. Este întreprinsă în scopuri diferite, utilizând strategii adecvate şi 
presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor.Procesului de învăţământ i se asigură prin 
planificare , o perspectivă socială, economică, politică amplă, în timp şi în spaţiu , obiective care se 
precizează în trepte , pe măsură ce programarea se apropie de condiţiile concrete în care va fi realizat.  

 Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlarvaluarea inițială se realizează la începutul 
anului școlar, în momentul inițierii unui program de instruire și arerolul de a stabili nivelul de cunoștințe, 
priceperi și deprinderi,de fapt de a cunoaște capacitățile de învățare ale copiilor. 

Practica demonstrează faptul că nici o etapă a activității didactice nu exclude evaluarea., ea are loc 
pe întreg parcursul desfășurării ofertei pedagogice. 

Se evidențiază permanența evaluării,indiferent dacă pe conținutul programului vizat, distingem sau 
nu,etapa inițială,etapa finală și evaluările aferente. 

Temporal evaluarea începe din prima zi,ca apreciere a potențialului copiilor și a rezultatelor obținute 
anterior și continuă până în ultima zi a anului școlar,asupra produselor și a activităților copiilor, toate 
generate de programul școlar. 

Realizarea obiectivului principal al educației preșcolare,acela de a permite fiecărui copil să-și urmeze 
drumul său personal de creștere și dezvoltare,impune tratarea lui diferențiată și individualizată.Eficiența 
instruirii constituie dezideratul oricărui dascăl. 

Pentru ca această dorință să fie realizabilă,educatoarea are posibilitatea să opteze pentru una sau mai 
multe din soluțiile pedagogice care pot optimiza actul didactic.-diferențierea și individualizarea instruirii în 
secvența de dirijare a învățării în cadrul unei activități de învățare,programe compensatorii de recuperare 
încluse în etapa jocului și a jocurilor libere. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
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’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel)  
 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar are caracter 
oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie 
evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în 
lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar 
rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria 
educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor 
cunoștințe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate 
dinamică și solicitantă. Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare 
sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică 
decât creațiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale.  

 Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalitățitii. Evaluarea inițială oferă 
preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie 
completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să 
fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. 

 Cele trei forme de evaluare (inițială,f ormativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza 
”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”.  

 Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, 
selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). Pentru a crește impactul pozitiv 
al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel moment. Aceste reacții au contribuit 
la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării planului individualizat 



 

 

de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea 
supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări 
căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin 
formularea excesivă de sugestii. La grupa mica evaluarea initiala se realizeaza prin observarea 
copiilor,convorbiri ,lectura dupa imagini .La grupa mijlocie si mare putem realiza evaluarea initiala si prin 
fise pe domenii de activitate.Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, 
ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte 
cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventie și compensatorii pentru dezvoltare 
personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”.  

 Astfel și în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a 
nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea 
cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de 
lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. Urmând 
paşii unei evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul 
de învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în formarea personalităţii . 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: TULUŞ ANTOANELA FELICIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD, ALBA 

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor, atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic.  
Ca parte integrantă a procesului de învăţământ, evaluarea furnizează informaţiile necesare 

desfăşurării optime a acestuia, susţine şi stimulează activitatea de predare- învăţare (oferă informaţii despre 
calitatea predării, a metodelor utilizate), orientează şi corectează procesele de instruire. Evaluarea 
rezultatelor constituie un moment necesar şi central al procesului pedagogic. Ea face ca acest proces să 
devină un demers în spirală în sensul că se realizază o reglare continuă, o ameliorare permanentă în 
desfăşurarea lui. 

O reformă educațională reală, pertinentă impune o nouă concepție asupra evaluării progresului școlar, 
aceasta fiind impusă și de modificările intervenite la nivelul curriculumului școlar, modificări care trebuie 
secondate de schimbări în domeniul evaluării rezultatelor. Fenomenul evaluator a căpătat valențe din ce în 
ce mai ample. El este astăzi mai mult decat un proces final sau paralel cu învățarea, este un act integrat 
structural și funcțional în activitatea instructiv-educativă. 

Sensul schimbării în domeniul evaluării se face simțit atât prin schimbarea accentului de pe evaluarea 
produselor învățării pe procesele pe care acestea le implică, cât și prin abordarea unor strategii didactice 
evaluative cât mai variate care pun accent pe participarea copilului la propria sa formare și evaluare. 
Metodele complementare de evaluare reprezintă o alternativă viabilă la formele tradiționale de măsurare și 
apreciere a rezultatelor școlare. Ele sunt apreciate deoarece:  

• reușesc să se îmbine armonios cu învățarea;  
• interesează rezultatele școlare pentru o perioadă mai lungă de timp; 
• vizează formarea de capacități, dobândirea de competențe și schimbări în planul intereselor, 

aptitudinilor;  
• prin tonusul lejer care-l impun actului evaluativ au puterea de a elimina tensiunile induse de 

metodele tradiționale de evaluare. 
Evaluarea este o dimensiune esențială a procesului curricular , ea reprezintă o practică ce poate fi 

continuu îmbunătățită și diversificată. Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativă la 
metodele tradiționale și sunt menite să îmbunătățească practica evaluativă. Ele accentuează acea 
dimensiune a acțiunii evaluative care oferă copiilor variate posibilități de a demonstra ceea ce știu dar, mai 
ales, ceea ce pot să facă cu ceea ce știu.  
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EVALUARE INIȚIALĂ LA GRUPA MARE 
 

PROF. TUPIȚĂ MONICA LAURA 
GRĂDINIȚA CU P.P.NR.9, SIGHETU M. 

  
 Evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire, ea oferind 

posibilitatea de a cunoaște potențialul de învățare al copiilor la început de program de instruire, arătând 
dacă aceștia sunt capabili ori nu să se integreze în acest nou program. 

 Din experiența mea personală la grupă am învățat că în primele două săptămâni acordate evaluării 
inițiale, noi, educatoarele, întâmpinăm greutăți în stabilirea itemilor după care se face evaluarea. Uneori 
evaluarea inițială nu se face în mod corespunzător, astfel rezultatele ei nu oferă o imagine clară a rezultatelor 
obținute care să ne indice dacă este nevoie sau nu de un program de recuperare. 

 Evaluarea inițială trebuie văzută drept un element al unui sistem în care este cuprins atât o etapă 
anterioară, cât și una viitoare. Etapa anterioară poate fi evaluarea finală realizată dinainte, astfel oferindu-
se puncte de reper pentru evaluarea inițială, iar etapa viitoare este evaluarea continuă ce se va realiza 
plecând de la rezultatele evaluării inițiale. 

 Dacă rezultatele evaluării inițiale relevă prea multe lacune, atunci se cere imperios reluarea unor 
obiective anterioare, așadar pregătirea inițială va avea drept scop recapitularea materiei predate în grupele 
anterioare, fixarea unor cunoștințe și deprinderi. 

 În grădiniță, educatoarea deține o paletă variată de activități prin care poate sprijini copiii în evoluția 
și dezvoltarea lor. Niciodată copiii nu vor fi comparați între ei, ci vor fi sprijiniți individual să atingă 
obiectivele propuse. 

 
PLANIFICARE EVALUARE INIȚIALĂ LA GRUPA MARE 
 
TEMA. Cine sunt/suntem? 
SUBTEMA 1: Din nou la grădiniță 
SUBTEMA 2: Iată câte știu! 

Domeniul 
experiențial 

Activități desfășurate Itemi 

Domeniul limbă și 
comunicare 

Educarea limbajului 
1.a.În lumea poveștilor - joc didactic 
1.b.La grădiniță învățăm și ne jucăm- 
lectură după imagini 
2.a.Cine știe o poezie? – joc-exercițiu 
2.b.Jocul cuvintelor -joc didactic 
Bibliotecă 
Cartea mea preferată este…pentru 
că… 
Sanda la grădiniță, de M. Tămaș-
lectura educatoarei 
Decorăm jucării - grafisme 
Poezii ilustrate-citire de imagini 

 
Recunoaște personajele specifice 
anumitor povești. 
Caracterizează personajul descoperit. 
Recită expresiv și cu intonație poezia. 
Folosește mimica și gestica. 
Alcătuiește propoziții simple și 
dezvoltate despre povești, personaje, 
aspecte ale vieții cotidiene etc. 
Urmărește atent și cu interes un text 
citit. 

Domeniul știință Activitate matematică 
1.a.Unde se află? -joc didactic 
1.b.Sortăm jucării după…-exercițiu cu 
material individual 
2.a.Numără și potrivește!-joc didactic 
2.b.Sortează și aranjează!-joc logic 
Cunoașterea mediului 
1.O zi în grădiniță - lectură după 
imagini 

Cunoaște semnificația relațiilor 
spațiale uzuale ( sus, jos, la dreapta, la 
stânga, pe, sub, deasupra, dedesubt) și 
utilizează limbajul matematic. 
Formează mulțimi după criteriul cerut. 
Numără corect în limitele 1-5. 
Recunoaște cifrele 1-5. 
Denumește figurile geometrice. 
Denumește zonele de joc. 



 

 

2.Cine știe…?-joc didactic 
Știință 
Ce știi despre? 
Alege și grupează! 
Nisip și apă 
Piscina jucăriilor/Scriem cifre pe nisip 

Alege jucăriile, instrumentele 
specifice fiecărei zone de joacă. 
Cunoaște utilitatea fiecărei încăperi in 
grădiniță. 

Domeniul om și 
societate 

Educație pentru societate 
1.Regulile grupei mele-convorbire 
2.Mergem în vizită la…-joc didactic 
Activitate practică 
1.Grădinița - lipire 
2.Batistuța - îndoire 
Joc de rol 
De-a grădinița/ De-a familia 
La fabrica de jucării 

Acceptă și respectă regulile de 
conviețuire în grup. 
Dovedește autonomie în conduită. 
Folosește formule de adresare și de 
politețe cu interlocutorii săi. 
Lipește bucăți de hârtie pentru a 
obține o imagine. 
Îndoaie hârtia prin suprapunerea 
laturilor. 

Domeniul estetic- 
creativ 

Educație muzicală 
1.Cântă mai departe!- joc-concurs 
2.Jocuri muzicale pentru fiecare  
Educație artistico-plastică 
1.Cu creionul pe hârtie,desenez… -
desen 
2.Jocul culorilor-pictură(îmbinare 
culori) 
Arta 
1.Scrisoare din vacanță - desen 
2.Jucăria preferată - modelaj 
3.Grădinița mea-desen 
4.Mingea cu buline- dactilo -pictură 

Cântă cu dezinvoltură în colectiv, în 
grupuri mici și individual cântecele. 
Utilizează corect instrumentele de 
lucru specifice activităților artistico -
plastice. 
Redă imaginea unor obiecte prin 
trasarea de linii în diferite poziții. 
Obține efecte plastice prin îmbinarea 
culorilor sau alte tehnici(fuzionare, 
presare, stropire etc.) 
Modelează plastilina prin mișcarea 
translatorie, turtire, adâncire, răsucire. 

Domeniul 
psihomotric 

Educație fizică 
1.Marșul jucăriilor-diferite forme și 
ritmuri de mers 
2.Ștafeta campionilor-forme de alergare 
Jocuri de mișcare 
Plimbă jucăria!, Cursa cu obstacole 
Atinge clopoțelul! Nu scăpa mingea! 

Pornește și se oprește la comandă. 
Execută diferite forme de mers și 
alergare. 
Întinde brațele, bate palmele, sare, 
aleargă la comandă. 
Respectă regulile jocului desfășurat. 

 Metodele de evaluare folosite au fost: observația curentă, chestionarea orală( în cadrul convorbirilor, 
a lecturilor după imagini și a jocurilor didactice), fișe de evaluare, probe practice, analiza produselor 
activității. 

 La finalul evaluării inițiale am întocmit o fișă individuală cu rezultatele obținute de către fiecare 
copil, la care am atașat lucrările, fișele de muncă individuală, după care am întocmit o caracterizare a grupei 
pe domenii de dezvoltare. Pe măsură ce am observat comportamente, le-am notat în caietul de observație 
al grupei, precum și în fișa de apreciere a progresului individual.  

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE LA LIMBA ENGLEZĂ 
 

PROF. TUROSU LILIANA 
 
Cunoașterea limbii engleze ca limbă de circulație internațională constituie o competență esențială în 

cadrul societății actuale, ceea ce justifică faptul că elevii studiază această limbă încă din clasa pregătitoare, 
recent introdusă în cadrul învățământului primar, până la sfârșitul învățământului liceal, având apoi 
posibilitatea de a continua studiul limbii engleze în învățământul universitar.  

În practica predării limbii engleze există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite, unele 
mai eficiente, altele mai puţin eficiente. 

Dintre metodele tradiţionale putem aminti metoda traducerii (Grammar Translation Method), cea mai 
populară dintre cele tradiţionale, chiar dacă foarte controversată, metoda audio-linguală (Audio-lingual 
Method) şi Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production). Metodele moderne alese 
sunt mai numeroase, lucru explicabil prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză şi teritoriilor unde 
aceasta se predă, ceea ce face ca didactica limbii engleze să beneficieze de experienţe vaste în aceste sens 
şi discuţii valoroase. Aşadar, ne-am oprit la metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii (The Silent 
Way), Suggestopedia, Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning), metoda răspunsului 
fizic total (The Total Physical Response Method), metoda comunicativă (Communicative Language 
Teaching). 

1. Metode tradiţionale  
Metoda Clasică – Metoda traducerii (Grammar Translation Method). Această metodă presupune 

învățarea unei limbi străine prin predarea structurilor gramaticale, care apoi se fixează prin exerciții de 
gramatică și vocabular și prin traducerea de texte. Această metodă era, și încă este, considerată de mulți ca 
fiind simplă și eficientă. Avantajul acestei metode este că face ca lucrurile să fie clare și foarte structurate. 
Probleme intervin însă când ne uităm la dezavantajele pentru cursanți : ei vor avea multe cunoștințe 
teoretice, dar această metodă se bazează în primul rând pe înțelegerea mesajului și foarte puțin pe 
producerea de mesaje în limba țintă.  

Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method). Principalul obiectiv este acela ca studenţii să 
înveţe să folosească limba într-un mod comunicativ, în mod automat. Vocabularul şi gramatica sunt 
prezentate sub forma unor dialoguri care sunt învăţate prin repetiţie şi imitaţie. Gramatica este predată în 
mod inductiv. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare 
scrisă sunt bazate pe activităţile comunicative. Tehnicile folosite sunt: dialoguri, jocuri de rol, repetiţii, 
exerciţii de gramatică şi vocabular.  

Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production). În prima etapă profesorul 
introduce elementele de limbaj ce trebuie asimilate. Studenţii exersează folosind tehnici de reproducere şi 
repetiţie. A treia etapă se referă la folosirea limbajului prezentat şi asimilat într-un mod original şi autentic 
de către elevi. La fel ca şi în cazul metodei audio-linguale, vocabularul şi gramatica sunt predate inductiv.  

2. Metode moderne  
Metoda Comunicativă (Communicative language method). Se pune accent pe comunicarea „reală”. 

Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea 
de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. 
Gramatica este învăţată prin practică. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. Tehnicile folosite sunt: 
discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi comunicative scrise, drama etc.  

Metoda directă (The Direct Method). Gramatica este predată inductiv. Elevii exersează vocabularul 
în context. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, 
capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 
exprimare scrisă. Tehnicile folosite sunt: conversaţia, citirea cu voce tare, exerciţii, compuneri, repetiţii.  

Calea tăcerii (The Silent Way). Elevii au un rol activ, fiind responsabili de propria lor învăţare. 
Aceştia exersează mult, principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. Toate cele 
patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare 
a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă.  

Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning). Principalele obiective sunt 
învăţarea limbii într-un mod comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare. Se pune accentul pe 



 

 

comunicare, dezvoltarea pronunţiei, a capacităţii de receptare a mesajului oral, capacităţii de receptare a 
mesajului scris, precum şi discutarea unor elemente de gramatică. Metoda răspunsului fizic total (The Total 
Physical Response Method). Metoda acordă o foarte mare importanţă dezvoltării capacităţii de receptare a 
mesajului oral. Unul din cele mai importante obiective este ca elevii să se bucure de experienţa învăţării. 
Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi străine.  

 
Bibliografie: 
• Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Longman, New York, 1991; 
• Scrivener, Jim (2005): Learning teaching, Macmillan Publishers Limited, UK; 
• Vizental, Adriana, Metodica predării Limbii Engleze, Editura Polirom, Iaşi, 2008; 
 



 

 

„EVALUAREA INITIALA –PUNCT DE REFERINTA IN REALIZAREA 
UNUI DEMERS DIDACTIC MODERN” 

 
GRUPA MICĂ 

PROF . ÎNV . PREȘC . TURTURICĂ GEORGETA 
 LICEUL TEORETIC”GRIGORE GHEBA”DUMITREȘTI-VRANCEA  

 
Motto: 
” Educația este ca un pom fructifer, dacă nu e altoită, face fructe mici și acre”. 
 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 

începutul unui program de instruire .Ea realizează în primul rând funcția de constatare, permițând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese , cunoștințe anterioare , deprinderi intelectuale dar 
și funcția de predicție, sugerând strategii adecvate , care să permită copilului obținerea performanței.  

Evaluarea inițială (predictivă) apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila noua unitate didactica 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superioara celui anterior.Ea se adresează cu precădere 
educatoarei , care are posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” 
viitoarele noțiuni (descoperirea concepțiilor , aprecierea calității operațiilor gândirii , etc) .  

Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; 
îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost 
metodele folosite în timpul predării. Deşi toate cadrele didactice se încred în onestitatea lor în ceea ce 
priveşte evaluarea, după cum observa G de Landsheere ( 1975), un profesor trebuie mereu să ştie ce succes 
a avut actul didactic pe care îl organizează.  

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de 
aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare.  

Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ).  

Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 
rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile 
necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor.  

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele:  
- oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente ( potenţialul de 

învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare;  
- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare;  
Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele:  
- nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii;  
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului.  
Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare, Ausubel susţine:  
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

Metode tradiţionale de evaluare initiala 
 Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi se poartă încǎ şi astăzi în legătură cu gradul 

de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare.  



 

 

Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea 
mai potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor 
metode.  

Metoda de evaluare orală  
 Este folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul programului de instruire. 

Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. 
Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă.  

Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi:  
- conversaţia de verificare,  
- interviul ( tehnica discuţiei),  
- verificarea realizată pe baza unui suport vizual,  
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire,  
 Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Care sunt caracteristicile unei poveşti?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
Metodele orale prezintă următoarele avantaje:  
- posibilitatea dialogului educatoare – preşcolar în cadrul căruia educatoarea îşi poate da seama nu 

doar de „ceea ce ştie ” copilul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă;  
- reprezintă un mijloc util de verificare a pregătirii preşcolarilor;  
- verificările orale îi deprind pe preşcolari cu comunicarea orală directă, cu logica expunerii, le 

formează spontaneitatea, dicţia, fluiditatea exprimării;  
- favorizează dirijarea copiilor către răspunsuri corecte, prin întrebări suplimentare, ajutându-i să iasă 

din impas;  
- permite tratarea diferenţiată a copiilor, făcând posibilă adecvarea gradului de dificultate a 

solicitărilor la posibilităţile acestora.  
Metoda are însă şi unele dezavantaje:  
- validitate redusă,  
- consumă mult timp,  
- dezavantajează copiii timizi şi pe cei care elaborează mai greu răspunsurile,  
- are fidelitate redusă, datorită mai multor factori, cum ar fi : durata scurtă a examinării,  
Probele practice  
În didactica actuală se pune accentul pe trecerea progresivă de la „a şti” la „a şti să faci” şi „a şti să 

fii”. Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi.  
În grădiniţă, aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, 

gospodăreşti, experimente pentru observarea unor fenomene ( ex: „Apa în cele trei stări: lichidă, solidă, 
gazoasă”, „ Cum erup vulcanii?”, „ De ce plutesc anumite corpuri?” ), confecţionarea unor cărţi sau albume 
( pot fi realizate şi ca activităţi de evaluare a proiectului desfăşurat la grupă – „ Albumul Toamnei”, 
„Personaje bune, rele, printre paginile mele”, „Ciupercuţa cea isteaţă animalele ne-nvaţă!”, „Albumul 



 

 

vietăţilor mărunte”, etc.), realizarea unor colecţii, rezolvarea unor sarcini cu conţinut matematic, sarcini de 
comunicare orală sau scrisă, pe baza softurilor educaţionale. 
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EVALUAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MONICA ȚUȚUIANU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE MITRU” TAȘCA 

 
Un învăţământ de calitate este acela în care toţi elevii, indiferent de mediul de provenienţă şi de 

nivelul dezvoltării intelectuale, sunt sprijiniţi şi încurajaţi în dezvoltarea lor, aşa cum arată şi P. Ştefănescu 
– Goangă: „Educaţia numai atunci este eficace, când tratează pe fiecare conform cu natura sa şi când dă 
fiecăruia hrana mintală de care el are nevoie”. 

Dar, un prim pas în acest sens reprezintă o bună cunoaştere a acestora. Acest lucru presupune 
descifrarea notelor dominante ale personalităţii lor, înţelegerea şi indentificarea motivelor care îi determină 
să acţioneze într-un anume mod şi o corectă previziune a evoluţiei lor. Cunoaşterea şi luarea în considerare 
a particularităţilor individuale a fiecărui elev, duce la găsirea unor soluţii, mijloace şi metode pedagogice 
specifice, ceea ce sporeşte eficienţa actului educaţional. 

 Necesitatea tratarii diferentiate a elevilor decurge din cerintele obiective ale societatii moderne de a 
asigura cadrul favorabil dezvoltarii multilaterale ale personalitatii umane in scopul afirmarii depline a 
aptitudinilor si talentului fiecaruia, al valorificarii maxime al capacitatilor sale de munca si creatie. Este o 
problema esentiala atat pentru societate pentru ca abordarea ei corecta poate duce la sporirea productivitatii 
muncii, cat si pentru individ deoarece il ajuta pe acesta sa se realizeze la nivelul capacitatilor sale reale si 
sa-si atinga aspiratile sale sociale. 

 O preocupare majoră a fiecăruia dintre noi este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu care 
lucrăm, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare diferenţiată a elevilor în 
funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor. 

 Pentru stimularea motivaţiei la învăţătură putem aborda în special activitatea diferenţiată mergând 
până la evaluarea sarcinilor în funcţie de particularităţile individuale. Sarcinile propuse spre rezolvare pot 
fi concepute gradual din punct de vedere al dificultăţii, oferindu-i posibilitatea copilului să-şi demonstreze 
capacitatea de progres cu fiecare pas rezolvat în cadrul sarcinilor propuse, ceea ce îi conferă mai multă 
siguranţă şi încredere în sine, motivându-l în vederea realizării paşilor următori. 

În lucrările de pedagogie generală, tratarea diferenţiată este considerată componenta esenţială a unor 
principii didactice sau este chiar ridicată la rang de principiu distinct. 

Astfel că, după Ioan Bontaş, “principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea 
adaptării dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturilor şi strategiilor instructiv –educative 
atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ comune 
unor grupe de elevi, în vederea dezvoltării lor integrale ca personalitate şi profesionalitate”. 

Astfel, procesul de diferenţiere trebuie să cuprindă: 
 diferenţierea obiectivelor de învăţare; 
 diferenţierea activităţilor de învăţare; 
 diferenţierea evaluării; 
Instrumentele necesare acestei activităţi în condiţiile unui învăţământ organizat pe clase şi lecţii sunt 

fişele de lucru şi caietele de muncă independentă. Folosirea fişelor îi stimulează pe elevi, dar ne şi ajută să 
constatăm progresul acestora, nivelul la care se află fiecare. O fişă este bună dacă răspunde trebuinţelor 
unui elev.  

Activitatea diferenţiată trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului formativ. Ea se 
desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ, organizat cu întregul colectiv al clasei, trebuie să-i 
cuprindă pe toţi elevii clasei. Obiectivele urmărite în cadrul acestei activităţi trebuie realizate în principal 
în timpul lecţiei şi trebuie avute în vedere atât suprasolicitarea cât şi subsolicitarea elevilor faţă de 
potenţialul psihic real de care ei dispun. 

În timpul activităţii diferenţiate trebuie folosite în permanent metode şi procedee care antrenează în 
cel mai înalt grad capacităţile intelectuale, care trezesc şi menţin interesul faţă 

de învăţătură, curiozitatea faţă de fenomenele studiate, stimulează atitudinea creatoare, solicită un 
efort propriu, asigură o învăţare activă şi formativă. 



 

 

Diferenţierea evaluării în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a evaluării 
frontale cu evaluarea individuală şi pe grupe. Ea se realizează în toate momentele lecţiei, precum şi în 
întreaga activitate şcolară organizată cu elevii. 
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IMPACTUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN DEMERSUL DIDACTIC 
 

IULIA – DIANA TUTULAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309, BUCUREȘTI 

PROF. ÎNV. PRIMAR 
 
Pentru ca individul sã fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare ”educația trebuie 

organizatã în jurul a patru tipuri fundamentale de învãțare, care pe parcursul vieții constituie pilonii 
cunoașterii; a învăța să știi, ceea ce înseamnă dobândirea cunoașterii; a învăța sã faci, astfel încât individul 
să intre în relație cu mediul înconjurător; a învăța să trăiești împreună cu alții, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activitățile umane; a învăța sã fii, un element important ce rezultã din primele 
trei.” (J. Delors, 2000, p. 69) 

Această viziune asupra educației, determină o regândire a procesului instructiv educativ și al 
activităților sale specifice: predarea-învățarea-evaluarea. Școala tradiționalã a fost centrată exclusiv pe a 
învăța să știi, iar evaluarea a constituit un demers de verificare și măsurare a cunoștințelor elevilor. 

Astăzi, demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competențe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcțiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/ instructiv a eficienței 
procesului didactic, ci și pe cel formativ-educativ. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune 
unitară asupra dezvoltării personalității elevului. Copilul este o ființã activă, cu o lume proprie. Pentru a-l 
putea influența optimal, învățătorul are menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor 
inedite ale individualității sale. Acceptând termenul de evaluare, am gândi tratarea acesteia ca pe un proces, 
un instrument, un „barometru”de mãsurare a gradului de pregătire psihică și socio-afectivã a copilului. 

Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care are rolul de a regla permanent și a 
forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum, cât și cu privire la resursele umane 
implicate. Importanța acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că „este mai ușor să previi 
decât să vindeci”. Astfel, și în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reușită a elevului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din 
partea învățătoarei. 

Întrebarea care se pune este - când?, aceasta referindu-se la momentul optim al evaluării. În acest sens 
în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintă de fapt trei mari forme ale evaluării 
didactice: la începutul procesului - evaluare inițială, pe parcursul procesului -evaluare continuă/formativă, 
la finalul unui proces - evaluare sumativă/ cumulativă. 

Această împărțire constituie doar un „artificiu metodologic, deoarece, în realitatea educațională, cele 
trei forme sunt integrate organic în actul didactic se întrepătrund și se intercondiționeazã reciproc”. (L. 
Hanches, 2004, p. 60) Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în funcție de rezultatele obținute, 
întreaga acțiune de formare și dezvoltare a personalității copilului, în ansamblul său (sub aspect intelectual, 
moral, estetic, fizic), trebuie dirijată și modelată, pas cu pas, pe baza unei sistematici a obiectivelor, în 
ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potențialului fiecăruia. 

Avându-se în vedere această cerință, măsurarea și aprecierea rezultatelor efectuată abia la sfârsit este 
puțin eficientă. Ea poate avea valoare diagnostică și prognostică, atunci când evaluarea inițială (predictivă) 
se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina nivelul de pregătire al copiilor și 
apreciazã gradul în care aceștia vor putea asimila noua unitate didacticã sau vor putea aborda un nou 
program de instruire superior celui anterior. Ea se adresează cu precădere cadrului didactic, care are 
posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” viitoarele noțiuni - 
descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, abilităților, intereselor, etc. Schematic, 
sarcinile evaluării inițiale ar putea fi enunțate astfel: este realizată în mod științific, dar nu poate oferi datele 
necesare pentru adoptarea promptă și adecvată a unor măsuri ameliorative și corective în decursul întregii 
perioade de activitate. De aceea o evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic 



 

 

instrument de lucru al cadrului didactic, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul 
educației elevilor. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie să vizeze nu numai „produsul”, ci și „procesul”.   
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Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm.” (Etienne Brunswic) 

Evaluarea este o noţiune generică şi frecvent întâlnită, fiind folosită cu multiple semnificaţii în 
diverse domenii de activitate. În urma unui brainstorming, se poate observa cu ușurință faptul că, cuvântul 
“a evalua”, face trimitere spre multe alte cuvinte cu un sens asemănător: a estima, a aprecia, a judeca, a 
măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a valoriza 
(sau devaloriza), a expertiza. 

Evaluarea procesului de învățământ reprezintă o acțiune subordonată activității de instruire/ 
educație, organizată la nivel de sistem, necesară pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor 
propuse, verificare realizabilă la diferite intervale de timp, cu funcția centrală de reglare-autoreglare. Ca 
mecanism specific sistemelor deschise, cu funcția centrală de reglare-autoreglare, evaluarea asigură 
raportarea rezultatelor obținute într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului, 
în vederea luării unei decizii optime. 

Atunci când vorbim de evaluare în învăţământul primar, se poate afirma, făra frica de a greşi, că 
aceasta nu există cu adevărat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale profesor - elev, care să 
permită fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări 
reciproce. 

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelării personalității şcolarului, a direcţionării 
acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie 
complexă, un tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea 
unor aspecte variate. 

Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 
învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi 
mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de concluziile rezultate, 
şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare (chiar dacă nu le 
conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a predării.  

Întrucât este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe forme 
de evaluare: evaluare inițială, evaluare continuă și evaluare sumativă. 

Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unui program de instruire (ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii) în scopul cunoaşterii 
capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului în care sunt 
stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificării existenței capacităţilor necesare asimilării conţinutului etapei 
ce urmează. 

Evaluarea iniţială “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări”. (Ioan Cerghit, 2002 

Acest tip de evaluare este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Funcțiile evaluării inițiale sunt de diagnoză și prognoză, iar principalele modalități de realizare sunt: 
harta conceptuală, investigaţia, chestionarul și testele. 

Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 
că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 



 

 

  



 

 

Avantajele evaluării inițiale: 
- oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi a formula 
cerințele următoare; 

- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

 Dezavantajele evaluării inițiale: 
- nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Trebuie menționat că din punct de vedere al notării, evaluarea inițială nu îşi propune aprecierea 

performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. Procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin 
funcţia majoră de feed-back numai atunci când, atât profesorul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu 
pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de 
feedback-ul celuilalt. 
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Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic putem identifica 3 strategii de 
evaluare: 

• evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

• evaluare formativă care însoţeşte întregul parcurs didactic; 
• evaluarea sumativă care se realizează la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 
După scopul urmărit, evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru 
etapa imediat următoare. Ea este „indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea 
necesară creării unei premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire precum: ciclu de învăţământ, 
an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii. 

Funcţiile îndeplinite de această evaluare sunt: funcţie diagnostică şi funcţie prognostică. Modalităţile 
de realizare a evaluării iniţiale sunt: testele, chestionarul, investigaţia, harta conceptuală. 

Obiectivul evaluării iniţiale este utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare 
(sumativă şi formativă) pe parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare 
a performanţelor elevilor, pornind de la obiectivele de referinţă/competenţele specifice din programele 
şcolare (evaluare internă). 

Este foarte important să fie elaboraţi itemi şi realizarea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în 
concordanţă cu standardele naţionale, care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar. 

Avantajele evaluării iniţiale sunt:  
- oferă profesorului cât şi elevilor informaţii despre potenţialul de învăţare al elevilor şi despre 

lacunele ce trebuie completate şi remediate; 
- pe baza informaţiilor obţinute se vor planifica demersurile pedagogice imediat următoare şi unele 

programe de recuperare; 
- la începutul unui program de studiu, părinţii ca parteneri în educaţie, care au repere proprii de 

evaluare, iau contact cu evaluarea iniţială realizată de profesionişti. „Progresul copilului trebuie în 
permanenţă monitorizat, comunicat şi discutat cu familia acestuia” (Preda Viorica). 

- evaluarea iniţială poate fi motivaţională pentru elevi: dorinţa de succes şi teama de eşec sunt 
imbolduri importante în învăţare. 

În concluzie, se poate aprecia că principalele atribuţii ale evaluării constau în măsurarea eficienţei şi 
autoreglarea procesului de învăţământ. 

Astfel, profesorii pot controla achiziţiile şcolare, elevii iau cunoştinţă de reuşitele şi progresele lor. 
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Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Nu este sfârșitul procesului, ci 

mijloacele de îmbunătățire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua 
decizii care să sprijine în mod eficient elevii. 

Evaluarea inițială sau diagnosticul – se efectuează pentru a prezice o performanță sau pentru a 
determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional. Încercarea de a determina care sunt 
caracteristicile elevului înainte de elaborarea programului, cu scopul de a-l localiza la nivel, de a-l clasifica 
și de a adapta individual nivelul de pornire al procesului educațional. 

Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la 
care începe procesul de învățare. 

În primele zile ale clasei, profesorii trebuie să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o societate 
școlară caracterizată prin comunicare, ordine și învățare. Informațiile utilizate pentru a face evaluarea 
diagnosticului elevilor provin din diverse surse: comunicarea informală (zvonuri), comentariile altor colegi, 
evidența școlilor, discuțiile și observațiile din sala de clasă, comentariile elevilor. 

Scopul evaluării inițiale 
Scopul evaluării inițiale este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referirea la fiecare dintre elevii 

săi. Evaluarea este un proces continuu în care sunt identificate trei momente: 
a) obținerea sau colectarea de informații, 
) evaluarea acestor informații prin judecarea și 
c) luarea sau adoptarea deciziilor. 
Diagnostic sau evaluare inițială 
Evaluarea inițială este cea care se face înainte de începerea procesului de predare – învățare, pentru a 

verifica nivelul pregătirii elevilor pentru se confruntă cu obiectivele pe care se așteaptă să le atingă. 
Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta activitatea 
profesorului (metode, tehnici, motivație), design pedagogic (obiective, activități, sistem de învățământ), 
nivelul cererii și chiar proiectul educațional pentru fiecare elev ca o consecință a individualității lor. 

Procesul de predare în învățare necesită evaluarea diagnosticului făcând previziuni care să permită o 
la acțiuni preventive și pentru a facilita evaluări ale valorii de referință personalizate. Acțiunea preventivă 
este legată de predicții despre performanța viitoare a elevilor. 

Cred că este esențial să stabilim, înainte de aplicarea activităților de evaluare inițială, criterii calitative 
adecvate care să ne permită să extragem din răspunsurile elevilor noștri acele chei ale nivelului lor de 
învățare cu adevărat importante. 

Scopurile sau scopurile diagnosticării sau evaluării inițiale 
– Setați nivelul real al elevului pentru a începe o etapă a procesului de predare-învățare în funcție de 

istoria lor academică. 
– Identificați cunoștințele anterioare care marchează punctul de plecare. 
– Detectați deficiențele, lacunele sau erorile care pot împiedica realizarea obiective stabilite. 
– Activități de remediere orientate spre proiectare la nivelarea învățării. 
– Detectarea țintelor deja stăpânite, pentru a evita repetarea acestora. 
– Elemente de grant care permit ridicarea ajustări obiective sau modificări în program. 
Obiectivele evaluării 
Stabiliți obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare cu privire la realizările școlare și cu 

toate acestea să adapteze tratamentul pedagogic la caracteristicile și particularitățile elevilor. Evaluarea 
educațională sub acest aspect este înțeles ca o instanță în interior și confundat cu procesul curricular, care 
permite obținerea de informații despre elevi și a lua decizii continui. 

Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
  



 

 

Caracteristicile evaluării diagnosticului 
Nu este doar informație pentru profesor. Întrucât fiecare evaluare trebuie returnată elevilor cu 

observații, astfel încât aceștia să poată realiza evaluarea inițială înainte de noile cunoștințe și astfel să 
participe activ la proces. 

Nu trebuie menționat, deoarece funcția de diagnosticare a evaluării este pierdută. Nota va tinde să 
penalizeze elevii, atunci când ceea ce este cu adevărat căutat este de a oferi o imagine a ceea ce se ocupă la 
începutul unei unități de învățare. 

Este posibil să se califice o stare de progres numai atunci când procesul de predare-învățare a fost 
deja realizat. 

Nu trebuie să fie un test, poate fi o activitate programată. Cel mai important este faptul că programul 
de evaluare este clar și pentru că, fără ea, informațiile obținute nu pot fi sistematizate. 

Poate fi individual sau grup, în funcție de dorința de a avea o viziune globală sau particulară asupra 
elevilor. 

– Obținerea informațiilor: implică aplicarea instrumentelor selectate în medii reglementate. 
– Înregistrarea și analiza informațiilor: Odată ce instrumentul a fost aplicat elevilor, va fi făcută o 

analiză a rezultatelor care vor arăta realizările, precum și deficiențele și erorile pe care le prezintă, 
performanța elevilor pe baza obiectivelor unității. 

Înregistrarea informațiilor ar trebui să clarifice realizările din fiecare dintre obiectivele evaluate 
pentru a decide cu privire la învățarea care merită să fie consolidată, precum și detectarea posibilelor cauze 
ale erorilor, atât pe grup, cât și pe elev. 

– Luarea deciziilor: Aceasta constă în formularea de judecăți, luarea deciziilor, rezumarea și 
evaluarea. Trebuie, de asemenea, să stabiliți strategii pentru a depăși eșecurile și erorile și consolidarea lor 
corespunzătoare. 
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Evaluarea este o componentă deosebit de importantă a procesului de învățământ și are ca scop 

cunoașterea și aprecierea nivelului de cunoștințe, a dezvoltării capacităților și deprinderilor fiecărui copil, 
oferind o imagine și asupra competențelor și aptitudinilor educatorului. Evaluarea inițială are un rol 
deosebit de important, întrucât, pe baza rezultatelor obținute în urma aplicării acesteia la clasă, educatorul 
este capabil să își planifice următoarele activități, ținând cont de nivelul și de posibilitățile fiecărui copil în 
parte.  

Totodată, în urma evaluării, educatorul va fi conștient de lacunele copilului, urmând să formuleze 
obiective cu privire la remedierea și completarea informațiilor deținute deja de către copil, recurgându-se 
și la o ameliorare și reglare a activității didactice. 

Evaluarea inițială îndeplinește funcția diagnostică, prin care se prezintă situația actuală și funcția 
predictivă sau de prognosticare și orientare a activității didactice, în urma căreia se urmărește proiectarea 
conținuturilor în fucție de posibilitățile copiilor. 

Cel mai eficient mod de a realiza evaluarea este prin utilizarea metodelor si a jocurilor didactice, în 
special pentru cei mici, întrucât, ei vor avea impresia că ne jucăm și astfel, evaluarea va putea fi mai ușor 
implementată. Metoda didactică reprezintă calea pe care trebuie să o urmăm pentru realizarea finalităților 
procesului instructiv-educativ, adică, atingerea obiectivelor propuse. Pe baza metodei se prezintă și se 
vehiculează conținuturi informaționale. Datorită funcțiilor pe care le atinge la nivel cognitiv, formativ-
educativ, motivațional, instrumental și normativ, metoda se află în legătură cu celelalte componente ale 
instruirii, devenind în felul acesta o cale eficientă de desfășurare a procesului de predare-învățare-evaluare. 

Metodele didactice împreună cu jocul didactic dau un randament sporit față de alte modalități ale 
procesului de predare-învățare-evaluare întrucât jocul și activitățile interactive fac parte din viața copilului 
de zi cu zi. Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informații, se pot verifica și consolida 
anumite cunoștințe, priceperi și deprinderi, se pot dezvolta capacități cognitive, afective și volitive ale 
copiilor, se pot forma diverse relații interpersonale și de asemenea, se pot forma aptitudini și convingeri. 
Jocul didactic poate fi folosit ca o tehnică atractivă, de explorare a realității și a mediului, și care cuprinde 
următoarele secvențe: anunțarea jocului și trezirea curozității; prezentarea și demonstrarea jocului; 
desfășurarea jocului și consemnarea rezultatelor; iar ca o ultimă etapă, se realizează încheierea jocului, se 
fac aprecieri individuale și colective și se oferă o îmbinare a aspectului ludic cu cel al asimilării unor 
cunoștințe și formarea unor capacități de cunoaștere, reprezentând astfel, un mijloc de accelerare a trecerii 
de la joc la învățare.  

Din punct de vedere cognitiv, atât jocurile didactice, cât și metodele didactice, facilitează procesul de 
asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, iar din pricina caracterului lor formativ, influențează 
dezvoltarea personalității copiilor. Datorită conținutului și modului lor de desfășurare, acestea sunt mijloace 
eficiente de activizare a întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează 
și dezvoltă unele deprinderi practice elementare și de muncă organizată, depinderi foarte râvnite mai ales 
în această perioadă de acomodare a copilului în colectivitate. 

Din rândul metodelor și mijloacelor didatice îndrăgite de copii, țin să amintesc metoda diagramei 
Venn, prin care copilul identifică părțile comune și necomune a două entități, metoda pălăriuțelor 
gânditoare, în care fiecare copil are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere asupra unui fapt, metoda 
cubului, prin care se verifică anumite cunoștințe cu privire la subiectul propus, jocul didactic „Spune ce ai 
gustat”, prin care copiilor li se cere să recunoască diverse gusturi, pe care să le asocieze cu alimentul gustat 
și cu alte alimente înrudite la gust cu acesta.  
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ȚELINOIU GHEORGHIȚĂ ALINA 
 
”Ceea ce înfluențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare.  
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”( Ausubel) 
 
Evaluarea este activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin 

calificative/ note. Aceasta “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Profesorul- prin evaluare, obţine informaţii privind calitatea acțiunilor sale, o (auto)evaluare a 
acţiunii pedagogice. Cunoscând reuşitele/lipsurile, dificultăţile/zonele critice ale programului derulat, 
acţiunile de reglare/autoreglare el poate (re)proiecta eficient instruirea. 

Elevul (beneficiar al acţiunii didactice) obţine informaţii despre nivelul performanţelor obţinute în 
raport aşteptările. El devine partener al actului educativ contribuind la propria sa formare. Evaluarea îi 
permite elevului să-și contorizeze eşecurile, să-și stimuleze eforturile în învăţare şi să (co)participe lor la 
evaluarea performanţelor pe care le deține. 

Evaluarea inițială trebuie să fie barometrul care îmi indică mie ca profesor cunoștințele elevului până 
în momentul realizării ei . De aceea, profesorul trebuie să se axeze în mod definitoriu pe acea bază rezultată 
în urma evaluării inițiale și nu pe ceea ce-i lipsește elevului orientându-și procesul didactic în funcție de 
aceste rezultate.  

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire, ciclu şcolar, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol, lecţii etc. Este justificată datorită eterogenităţii colectivelor de elevi la 
începutul activităţii didactice şi necesităţii cunoaşterii nivelului de cunoştinţe, abilităţi, posibilităţile de 
învăţare ale elevilor.  

Ea premerge activităţii de învăţare în care sunt implicaţi elevii și este un demers pedagogic esenţial 
pentru desfăşurarea cu succes a procesului de învăţământ. 

Este un lucru firesc, trebuie să cunoști cu cine ai de a face înainte de a porni la drum. Problema 
evaluării inițiale este despre felul în care se aplică mai puțin bine un proces atât de util. 

Elevii ar trebui să cunoască nivelul lor, chiar dacă note nu se pun și nici publice nu se fac rezultatele, 
ce sens are să evaluezi ceva dacă nu le spui și lor, principalilor subiecți, despre ceea ce s-a întâmplat. 

Evaluarea inițială are ca obiectiv cunoaşterea nivelului psihopedagogic real al colectivului de 
elevi/elevului, exprimat în termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale pentu a anticipa 
modul de desfăsurare a procesului de învățământ. Este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care 
reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise 
“cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 La nivel de procedeu include evaluarea normativă și criterială. Astfel, raportarea elevilor la o 
normă (reprezentată de nivelul performanţelor celorlalţi elevi ) se cere pentru a putea proiecta procesul 
de instruire în scopul atingerii obiectivelor de învăţare specifice noului program  

Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
1. Funcţia diagnostică- se referă la cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele şi 

posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program.  
Evaluarea iniţială are ca obiect identificarea lacunelor în învăţare, cunoştinţele şi capacităţile care 

reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea competenţelor noi vizate de programul 
ce urmează a fi implementat.  

Această diagnoza nu caută modul în care s-a produs (sau nu) învăţarea anterioară, ci a măsurii în 
care acesta poate fi îmbunătățit pe parcursul procesului care urmează.  

Se poate întâmpla ca evaluarea inițială să demonstreze nevoia conceperii unei subsecvenţe de 
recuperare a ceea ce elevii nu stăpânesc satisfăcător, pentru reamintirea unor conţinuturi sau chiar 



 

 

reînvăţarea acestora. Astfel, ea este utilă pentru remedirea unor stări actuale, pentru recuperarea unor 
noțiuni fundamentale, bază a învățării următoare. 

 
 
2. Funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului 

program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării, profesorul poate stabili: 
obiectivele programului următor; demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale 
elevilor; ritmul potrivit de desfăşurare a procesului de instruire; 

Pe baza diagnozei realizate se pot anticipa activităţile ce vor fi derulate prin raportarea lor la 
condiţiile existente şi la obiectivele ce vor fi atinse, încercând să valorifice astfel, „gândirea 
previzională” care are drept scop proiectarea acţiunilor ce vor duce la atingerea obiectivelor.  

Evaluarea iniţială nu determină eficacitatea activităţii dar o condiţionează.  
Scopul evaluării inițiale este îndeplinit în momentul în care elevul înțelege importanța acesteia și 

atunci când evaluarea nu va mai provoca stres. Înțelegere care implica o abordare cu seriozitate a sarcinilor, 
elevilor trezindu-li-se motivația și dorința de a soluționa cât mai corect itemii propuși. Evaluarea inițială 
trebuie să-i arate elevului și ceea ce cunoaște( ca o recunoaștere a eforturilor) nu doar ce-i lipsește ( ca o 
pedeapsă). 

Elevii trebuie să vadă în această formă de evaluare un exercițiu util activității de învățare în care ei 
să se concentreze pe rezolvarea itemilor. În învățământul primar, odată cu introducerea noului sistem de 
notare, cu ajutorul calificativelor, elevii nu mai învață pentru o notă mare, pentru o medie bună, ci fiecare 
caută să devină o variantă mai bună a sa în fiecare zi, să arate că știe, că poate și că este din ce în ce mai 
bun. Este, astfel, o întrecere cu sine, iar pentru evaluare, oricare ar fi tipul ei, este un plus, elevul va realiza 
un test fără frica notei și a clasificărilor. 

Este important să reușim să construim suficiente momemnte de triumf cu copiii, atunci și numai 
atunci va apărea dorința de cunoștere, ambiția și motivația intrinsecă, atunci vor înțelege evaluările ca niște 
piloni de sprijin în învățarea ce va urma. 

Trebuie să eliminăm total clasificările atunci când realizăm o evaluare inițială în mod special pentru 
a nu ataca stima de sine a elevilor. În clasele primare este impetuos necesar să oferim elevilor sentimentul 
de siguranță și să-i apreciem, nu să le inducem permanent teama că colegul i-o poate lua înainte. Pentru 
omulețul în dezvoltare complexele de inferioritate ce pot fi create în această perioadă sunt extrem de dure. 

Bineînțeles că evaluarea inițială trebuie să puncteze unde treaba nu merge bine, unde trebuie să 
corectăm, unde sunt lacunele, ce trebuie remediat. Dar nu trebuie să intoxicăm copilul în momentul în care 
semnalăm ce nu merge . Există un singur mod de a pune întrebarea: Ia să vedem, ce n-a mers aici? Ca și 
când sunt aliatul, partenerul elevului. Și nu, De ce? Cum se poate așa ceva? Ce ai făcut?  

Lacuna va fi cea pe care evaluarea inițială o găsește și pe care noua strategie didactică va încerca să 
o umple prin procesul de instruire viitor ce-o va cuprinde. Ceea ce copilul stie sau nu știe reprezintă pentru 
cadrul didactic busola ce va indica cursul acțiunilor sale pedagogice în următoarea perioadă. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă/formativă reprezintă un instrument de lucru extrem 
de valoros în slujba progresului elevului. 

Evaluăm să îmbunătățim nu să pedepsim! 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. INV. PREȘC. TEMNEANU MARIA-MAGDALENA 
 
În activitatea susținută la nivelul grădiniţei, evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. Totodată, 
evaluarea marchează şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare 
a schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
Pentru activitatea de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: competenţa 
scopurilor definite, cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, precum și operaţionalizarea 
inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. Evaluarea va întregi mai bine 
obiectivele procesului de învăţământ, dacă va fi integrată în acest proces şi nu se va constitui printr-o 
activitate anterioară lui. Aceasta necesită a fi integrată în actele de predare - învăţare conducând la 
ameliorarea lor continuă, deci la îmbunătăţirea lor continuă și la perfecționarea performanţelor cu condiţia 
să se respecte anumite cerinţe psihopedagogice:  

• Formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
esenţiale din materia predată.  

• Compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu şi cu cele 
operaţionale ale fiecărei activităţi. Nu este permis să predai una şi să ceri la evaluare alta. 

Astfel, evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă să-i stimuleze să 
înveţe mai bine. Ca să îndeplinească această cerinţă, evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca 
o sarcină comună firească şi nu ca o sancţiune. 

În conformitate cu anumite criterii psihopedagogice, sociologice şi docimologie care vizează efectele 
evaluării în plan individual şi social, funcţiile evaluării sunt: 

• Funcţia diagnostică - stabileşte nivelul, punctele tari şi slabe ale copiilor examinaţi. Se stabileşte 
unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând să depisteze factorii care 
influenţează în sens pozitiv sau negativ. 

• Funcţia prognostică – stabileşte zonele performanţei viitoare a copiilor. Sunt preconizate aici 
rezultatele. 

• Funcţia de selecţie – asigură ierarhizarea si clasificarea copiilor într-un mediu competitiv. 
• Funcția motivațională – activează și stimulează autocunoașterea, autoaprecierea, valențele 

metacognitive în raport cu obiectivele procesului educațional stabilite de la început sau în funcție de 
obiectivele de evaluare comunicate anterior. 

După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

• Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii. Constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia.  

• Evaluarea continuă – (formativă sau de progres) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente 
din cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme:  

a observării continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reacţiilor pe care ei le au la solicitări 
diverse, a semnalării progreselor pe care le obţin prim trecerea de la o sarcină la alta, etc. 

•  Evaluarea sumativă - aceasta intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se 
desfăşoară pe o durată mai mare de timp sau la sfârşit de semestru – când sunt revizuite cunoştinţele, 
deprinderile, abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor 
comportamente achiziţionate. Evaluarea sumativă reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre 
copii, cât şi despre activitate. 

În funcţie de specificul vârstei preșcolare, metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă vor fi: observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de 
integrare socială, testul, ancheta. Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea 
evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului. Metoda consemnării grafice a preferinţelor – 



 

 

permite prelevarea şi interpretarea datelor obţinute despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, 
a preferinţelor copilului, dar şi a domeniilor în care el întâmpină dificultăţi. Metoda portofoliului – constă 
în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor ( desene, picturi, colaje ) pentru ca mai 
târziu, pe baza probelor materiale, să se poată face o evaluare de tip cumulativ, care va marca progresele 
pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp.  

Noile unităţi de învăţare propuse de programa actuală pentru învăţământul preşcolar au în vedere 
simplificarea activităţilor în ceea ce priveşte bogăţia informaţiilor abordate în cadrul fiecăreia cât şi din 
perspectiva organizării acestora.  

Prin metodele interactive, de grup copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, în viată 
lucruri de care vor avea nevoie în viata de şcolar şi de adult. Stimularea creativităţii copiilor este favorizată 
de metodele interactive, copiii descoperă o noua experienţă, interrelaţionăm în grupuri de învăţare activă 
aceea de a studia, investiga şi capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. După fiecare 
metoda aplicată se pot abţine performante pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în rezolvarea 
sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi îşi vor 
cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup, să aibă răbdare cu ei, exersând şi toleranţa 
reciprocă.  

Şi educaţia integrată este o modalitate nouă, o strategie modernă, iar conceptul de activitate integrată 
se refera la o activitate în care se abordează metoda în predarea, învăţarea cunoştinţelor îmbinând diverse 
domenii de formare a comportamentelor şi abilităţilor preşcolarităţii. 

În concluzie, într-o reformă structurată a învăţământului românesc, pe baza noilor reglementari 
legislative, avem credinţa că învăţământul preşcolar, ca prioritate naţională, se va aşeza pe coordonate 
moderne în contextul ideilor pedagogice europene cu obiective care dezvoltă întreaga personalitate a 
copilului, construită pe opţiune şi pe libertate. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROFESOR, ȚIBRE VASILE IOAN 
 
 Evaluarea initiala este o componenta a procesului instructiv-educativ. Este o activitate care constata 

un anumit grad in dobandirea cunostintelor si valoarea lor. Profesorul vrea sa descopere de fapt cu ce bagaj 
de cunostinte porneste elevul la inceputul unui nou capitol, a unui nou inceput de an scolar sau atunci cand 
elevul sau elevii au fost preluati de la un alt cadru didactic. Evaluarea initiala poate oferi repere in demersul 
educational ce va urma prin stabilirea lacunelor sau, dupa caz, stabilirea valorica a achizitiilor de cunostinte 
dobandite la acel moment. Scopul evaluarii initiale este acela de a vedea unde se situeaza elevul din punct 
de vedere instructiv-educativ la un moment dat. 

Evaluarea cuprinde trei operatii: masurarea, aprecierea, decizia. Masurarea inseamna aplicarea unor 
tehnici pentru a vedea rezultatul procesului instructiv educativ. Masurarea este de calitate daca 
instrumentele sunt de calitate si daca sunt aplicate corect si bine. Masurarea propune obiectivitate, 
corectitudine. Aprecierea este evaluarea propriu-zisa si vizeaza rezultatele constatate comparate cu 
scopurile de testare urmarite. Decizia presupune caracterizarea, luarea unei hotarari si mai ales o 
recomandare. 

 In acest demers care cuprinde evaluarea initiala familia fiecarui elev va fi tinuta la curent in ceea ce 
priveste interventia care are o valoare motivationala si dorinta de succes nu frica si teama de esec in ceea 
ce priveste achizitiile ce vor urma. 

 Prin intermediul metodelor de evaluare profesorul ofera elevilor posibilitatea de a-si demonstra 
nivelul cunostintelor stapanite, in ce masura si-au dezvoltat capacitati, toate testate prin instrumente de 
evaluare adecvate. 

 Verificarea orala consta intr-o conversatie prin care profesorul identifica cantitatea si calitatea 
instruirii educationale. Verificarea scrisa consta in lucrari de control, teste sau teze. Probele practice, acolo 
unde este cazul, presupun aplicarea cunostintelor presupuse teoretic insusite si a deprinderilor si priceperilor 
anterior dobandite. Exemple: realizarea unei compuneri (Limba Romana), rezolvarea unei ecuatii (Algebra) 
sau a unei probleme la Geometrie prin aplicarea formulelor de calcul si a teoremelor dobandite, 
demonstratia unei experiente de laborator (Chimie), observarea la microscop (Biologie), realizarea unor 
exercitii fizice (Educatie fizica si sport) traducerea unui text dintr-o limba straina (Limba Engleza, 
Franceza, Germana) si executarea corecta a semnului Sfintei Cruci dupa rostirea rugaciunii Tatal nostru la 
Religie. 

 Testul de evaluare initiala poate fi o proba formata din itemi, acestia ofera informatii pertinente 
despre bogatia achizitiilor sau lipsa acestora in demersal educational ce va urma. Un instrument de evaluare 
se poate compune din urmatoarele elemente: enunturi, intrebari simple, structurate, probleme si exercitii. 
Aceste elemente poarta denumirea de itemi. 

 Evaluarea initiala poate constitui un vector sau o variabila si in ceea ce priveste orientarea scolara 
gratie deprinderilor dobandite stiut fiind faptul ca pentru a atinge fericirea profesionla de mai tarziu, fiecare 
elev trebuie sa se antreneze acolo unde este cel mai bun. Achizitiile se realizeaza, deci in cea mai mare 
masura gratie pasiunilor si inclinatiilor personale si doar mai apoi datorita tactului impus de catre profesorul 
cu vocatie.  

 In concluzie se poate spune cu certitudine ca evaluarea initiala stabileste nivelul de pregatire al 
elevului la inceputul unei perioade, an scolar, la inceputul unui capitol sau a unei teme mari. Obiectivul 
este acela de a cunoaste de unde se poate continua si construi. Se folosesc baremuri minimale. De exemplu: 
examene de admitere sau teste initiale. Evaluarea initiala face parte dintr-un proces mai amplu de evaluare 
scolara din care mai fac parte Evaluarea Continua si Evaluarea Finala care nu fac obiectul acestui articol.  

 



 

 

„EVALUAREA - ACŢIUNE COMPLEXĂ, UN ANSAMBLU DE OPERAŢII 
MINTALE ŞI ACŢIONALE” 

 
PROF. TIBU ANA CORINA 

 
Motto "Omul nu poate deveni om decât dacă este educat . ” ( John Amos Comenius ) 
 
După modul de integrare a actului evaluativ în desfăşurarea procesului de învăţământ şi după nivelul 

la care se realizează, distingem mai multe forme sau tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi sumativă. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul anului şcolar. Ea realizează funcţia de 

constatare,permiţând cunoaşterea nivelului de dezvoltare cognitivă,cunoştinţe anterioare,deprinderi 
intelectuale,dar şi funcţia de predicţie,sugerând strategii adecvate care să permită copilului obţinerea 
performanţei. 

Evaluarea iniţială (predictivă) apreciază gradul în care acetşia vor putea asimila noua unitate 
didactică sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior. 

Ea se adresază cu precădere profesorului,care are posibilitatea să constate situaţia de plecare pe baza 
căreia se vor putea „clădi” 'viitoarele noiţuni.Pentru ca individul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume 
în schimbare "educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare,care pe parcursul 
viţeii constituie pilonii cunoaşterii: 

-a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea cunoaşterii; 
-a învăţa să faci, astfel încât individul să intreț în relaţie cu mediul înconjurător; 
 -a învăţa să trăieşti 
 împreună cu alii, pentru a coopera cu alte persoane, participând la activităţile umane  
-a învăţa să fii un element important ce rezultă din primele trei . ” (J.Delors) 
Copilul este o fiinţă activă cu o lume proprie . Pentru a-l putea inlfuenţa optim avem menirea să 

redescoperim mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualităiţi sale . Evaluarea are rolul de 
a regla permanent şi a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât şi cu privire la 
resursele umane implicate. Importanţa acesteia este cu atât mai mare ,cu cât este cunoscut faptul că „ este 
mai uor să previi decât să vindeci ”. 

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

În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
-formularea itemilor  
-stabilirea timpului necesar fiecărui item . 
-fixarea punctajului pentru fiecare item. 
-stabilirea unei scări de apreciere . 
 -centralizarea rezultatelor în grafic. 
Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri:stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei,organizarea unui program de recuperare dacă este cazul şi adoptarea 
unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din elevi. 

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: 
- oferă o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente( potenţialul de învăţare,lacunele ce trebuie 

completate şi remediate)şi de a formula cerinţele următoare 
-pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare. 
Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele 
- nu permite o apreciere globală a performanţelor şi nici realizarea unei ierarhii 
-nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare,Ausubel susţine:„Dacă aş vrea să 

reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ceinfluenţează mai mult învăţarea sunt 
cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă!"( R. 
Ausubel, 1981)  
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
-IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ- 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TIMARU MIHAELA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,AL. PIRU” MARGINENI, BACAU 
 
”Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. 

Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de 
supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile 
plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. 

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a 
elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 



 

 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare.  Atenția va fi concentrată întotdeauna pe 
aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult 
feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea 
ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu 
mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru 
învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe 
care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a 
regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele 
umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi 
decât să vindeci”.  Astfel și în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte 
din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic 
instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul 
preșcolarului. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o 
interacționarea directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea 
răspunsurilor. Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără ale structura; 
poate să-și justifice răspunsul. 

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

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

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

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei. 
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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

PROFESOR, TIMOFTE MIHAI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU MAIORESCU”, -IAŞI 

 
 Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Ca 
operaţie a procesului instructiv-educativ, evaluarea s-a perfecţionat şi şi-a creat prpriile metode, ce pot fi 
grupate în evaluarea curentă şi examene. 

 
Metode de evaluare tradiţională 
 Metodele tradiţionale presupun verificarea care poate fi realizată: 
• verbal- urmăreşte să depisteze modul de înţelegere şi percepere al elevilor;  
• aplicarea testelor, care în educaţia fizică sunt reprezentate, în principal de probele de control. 
 Evaluarea orală – de tipul aprecierii pozitive sau negative, poate fi verbală şi nonverbală pe 

parcursul întregii lecţii, având rol stimulator şi corector în ceea ce priveşte execuţia şi comportarea elevilor. 
 Evaluarea practică – urmăreşte dezvoltarea fizicului uman. Este de tip practic şi diferă de la o 

ramură sportivă la alta, de la o vârstă la alta, de la fete la băieţi, etc. 
 Metodele şi tehnicile practice, folosite în evaluare, pot fi clasificate în funcţie de cantitatea de 

informaţii sau experienţa acumulată de elevi în: 
 - metode de evaluare parţială şi globală; 
 - de axa temporală în care se realizează verificarea metodelor de evaluare iniţială, continuă şi finală. 
 Observaţia- reprezintă o altă metodă ce ne oferă informaţii privind nivelul achiziţiilor înregistrate 

şi a comportamentului elevului în situaţii mereu schimbătoare. Eficienţa acesteia creşte dacă sunt 
respectate: precizarea clară a scopului, utilizarea anumitor repere, stabilirea indicatorilor supuşi observaţiei 
şi înregistrării, sistematizarea constatărilor în fişa de evaluare. 

 Proiectul – este o metodă de evaluare complementară. Începe în clasă, în sala de curs, pe terenul de 
sport, cu o discuţie privind definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru şi chiar prin începerea rezolvării ei. 

 Portofoliul – s-a impus din ce în ce ca o metodă nouă de evaluare în practica activităţii de instruire. 
Reprezintă rezultatele obţinute la celelalte metode de evaluare. Reprezintă „cartea de vizită” a elevului, 
progresul realizat de la un ciclu de învăţământ la altul, de la un an de studiu la altul. Scopul este acela de a 
confirma faptul că ceea ce este prevăzut în programele şcolare/universitare şi în documnetele de proiectare 
didactică a profesorilor este cunoscut şi de către elevi sau că aceştia le stăpânesc. 

 Scopul evaluării în procesul instructiv-educativ este de a perfecţiona sistemul educativ atât în 
ditrecţia profesorului, a elevului cât şi a condiţiilor materiale şi de conţinut. Capacitatea de autoevaluare 
poate fi educată pe parcursul fiecărei lecţii în parte, dar în special în anumite momente, în lecţiile de 
evaluare ce au la bază fie o măsurare obiectivă, fie o întrecere. 

 Eficienţa şi corectitudinea evaluării procesului instructiv-educativ depinde de criteriile de evaluare 
aplicate de profesor: 

 



 

 

 
În educaţia fizică, evaluarea reprezintă una din componentele esenţiale ale procesului instructiv-

educativ, ce are la bază o activitate de examinare concretizată în:  
 măsurarea parametrilor- activitatea de cronometrare, folosirea ruletei, numărarea repetărilor; 
 înregistrarea valorilor – consemnarea datelor; 
 analiza rezultatelor- compararea valorilor cu descriptorii de performanţă, dar şi a valorilor între 

ele şi stabilirea grilelor de evaluare; 
 aprecierea propriu- zisă - transformarea performanţelor în note sau calificative; 
 notarea- trecerea notelor în catalog. 

Aprecierea – operaţie componentă a evaluării în educaţia fizică, se face asupra următoarelor direcţii: 
în procesul de predare – învăţare, în procesul dezvoltării fizice, a evoluţiei tehnice, a capacităţii aptitudinale, 
a comportamentului şi capacităţii de efort. 

 
 Contrar aparenţelor, lecţia de educaţie fizică nu este o lecţie uşoară, uşor de abordat, comparativ cu 

alte discipline. Este o activitate didactică deschisă, ce solicită profesorul atât mental cât şi fizic. Implică din 
partea acestuia adaptări şi readaptări, multă imaginaţie şi creativitate.  

 În etapa actuală, când omenirea a devenit dependentă de calculator şi televizor, obiectivul principal 
ce îi revine educaţiei fizice şi sportului şcolar este de a atrage tineretul spre sălile şi terenurile de sport, 
reconsiderând rolul pe care îl au practicarea exerciţiilor fizice, exerciţiilor de mişcare, de întreţinere în 
dezvoltarea personalităţii elevului. 

 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 
PROF.INV. PRESC. TIRNOVAN OANA- VIOLETA 

G.P.N. NR.1 BERCHISESTI, SUCEAVA 
 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare: 
tradiţionale:  
 probe orale - conversaţia de verificare; 
- interviul ( tehnica discuţiei); 
- verificarea realizată pe baza unui suport vizual; 
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; 
- redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare:- observarea sistematică a vocabularului copilului; 
- grila de evaluare / autoevaluare; 
- fişa de evaluare individuală; 
- portofoliul. 
-interactive:- piramida; 
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
- examinarea povestirii; 
 - turnirul întrebărilor; 
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă.Interoghează.) 
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STIMULAREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE CU AJUTORUL 
METODELOR DE EVALUARE 

 
PROF. FIZICĂ TOADER GINA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
 
În ultima vreme s-a pus din ce în ce mai acut problema performanțelor școlare ale elevilor. 

Performanțele școlare ale elevilor se referă la acele rezultate la învățătură pe care școala le valorizează și le 
premiază. Altfel spus, școala și-a constituit o logică specifică de funcționare, care generează rezultate 
menite a o consacra și a o perpetua ca organizație. Mediul școlar are un important impact educațional, fiind 
un factor care poate influența în mod esențial performanța școlară.  

Modul în care elevii înțeleg fizica și abordează studiul acestei discipline este nesatisfăcător. Fizica 
este o materie puțin plăcută pentru liceeni, cu atât mai mult cu cât impresia generală este că teoria și 
formulele sunt tot ceea ce trebuie să știe la final de semestru. Puțini văd aplicabilitatea principiilor în viața 
de zi cu zi, iar metodele prin care sunt evaluate la școală nu fac posibilă implicarea activă a elevilor. 

O modalitate prin care școala poate stimula performanța școlară a elevilor la disciplina fizică sunt 
metodele active-participative de evaluare utilizate la clasă, cu ajutorul cărora elevii sunt menținuți activi 
mental și/sau fizic, procesul de învățare desfășurându-se prin activități ce îi implică în colectarea de 
informații, gândire și rezolvarea problemelor. 

În acest context, se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224). 

 Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3- 2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a 
practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

Valenţele formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare sunt: 
-stimularea activismului elevilor;  
-accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe;  
-evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare;  
-formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, 

restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;  
-formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; formarea şi dezvoltarea capacităţii de 

cooperare, a spiritului de echipă; dezvoltarea creativităţii; dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale;  
-dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi 

autoevaluare; formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive;  
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EVALUAREA INIȚIALĂ- O POARTĂ SPRE INSTRUIRE 
 

PROF. TOCOIAN DANIEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” 

 
Evaluarea este un domeniu complex, datorită importanței pe care o are în desfășurarea sistemului de 

învățământ. Fiind o acțiune pedagogică, un factor de dirijare a procesului de învățare, de stimulare a 
motivației învățării și de formare a unor trăsături de personalitate o putem cataloga ca parte integrantă a 
procesului aducându-i luciditate și competență. 

Evaluarea trebuie să asigure evidențierea progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuși pe 
unități mai mari de timp, pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. Important este să fie 
evaluată nu atât cantitatea de informație de care dispuune elevul, ci mai ales ceea ce poate să facă el, 
utilizând ceea ce știe sau ceea ce intuiește. 

Evaluarea inițială se desfășoară la începutul unei etape de instruire și urmărește evaluarea 
cunoștințelor, capacităților, condițiilor externe necesare pentru abordarea studiului. Evaluarea se realizează 
pe baza observației și conversației, a unui demers instrumental atunci când se folosește textul de cunoștințe, 
grila de observație și de evaluare. Judecarea rezultatelor se face prin stabilirea de praguri de exigență și 
strategii de sprijin. Informațiile obținute ne conduc la necesitatea luării unei decizii în ce privește 
modificarea planificărilor sau prescrierea remediilor. 

Evaluarea inițială se realizează cu scopul de a stabili cât mai exact cu putință câteva lucruri necesare 
oricărui cadru didactic pentru a-și elabora strategia didactică, pentru a formula lista problemelor inițiale din 
materia parcursă. 

Evaluarea initială se realizează în contextual adoptării unui program de instruire, menit să stabilească 
nivelul de pregatire al elevilor la începutul activităţii, condiţiile în care aceştia se pot integra în programul 
pregătit, ea constituind chiar una din premisele conceperii programului de instruire. 

 Ea îndeplineste o funcţie predictive, prognostică şi asigură cunoaşterea nivelului psihopedagogic al 
colectivului şi al fiecărui copil în parte, atât cel existent cât şi viitoarele performanţe posibile.Se realizează 
prin examinare orală, scrisă, probe practice, teste predictive și reprezintă baza pentru proiectarea şi 
ameliorarea activităţilor viitoare. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le poseda la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în 
consecinţă”. 

Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare). 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 

PROF ÎNV. PREȘCOLAR: TODEA BIANCA-RALUCA 
 
„Dacă aş vrea să reduc psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai 

mult învăţarea sunt cunoştiinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce ştie la plecare 
şi instruiţi-l în consecinţă“- David Paul Ausubel 

 
Evaluarea are menirea de a estima progresele de învățare și de a certifica aptitudinile, capacitățile și 

competențele foarmate anterior, să verifice și să identifice ceea ce nu a înțeles copilul, sau ceea ce nu 
stăpânește foarte bine. Evaluarea reprezintă un act didactic complex ce se integrează în procesul instructiv-
educativ și urmărește măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, stabilind valoarea, nivelul, eficiența și 
performanțele acestora la un anumit moment.  

Cea mai importantă parte a evaluării este cunoașterea efectelor pe care le are acțiunea desfășurată, 
pentru ca, bazându-ne pe informațiile obținute, să putem ameliora în timp activitatea. Astfel, evaluarea 
înseamnă: măsurarea, intepretarea, aprecierea rezultatelor și adoptarea deciziei. 

Evaluarea reprezintă o componentă importantă din cadrul celor trei axe fundamentale ale procesului 
instructiv-educativ alături de predare și învățare. Având în vedere conexiunea componentelor procesului de 
învățământ, evaluarea stabilește legătura între predare și învățare, iar din punct de vedere al legăturii dintre 
elementele procesului educativ, evaluarea reprezintă mecanismul care determină eficiența acestora în 
sistem. În ceea ce privește relația profesor-elev, evaluarea asigură feedback-ul și confirmă gradul de 
receptare a mesajuli educașional, arătând și nivelul performanței atinse. 

O acțiune de evaluare eficientă trebuie să fie continuă și să aibă un final exact, iar atitudinea care 
aduce un plus de eficiență în cadrul învățământului este aceea care se pronunță pentru îmbinarea strategiilor 
de evaluare în scopul atingerii unor rezultate foarte bune în activitatea didactică. 

 În procesul didactic desfășurat în toate unitățile de învățământ preșcolar principalele forme de 
evaluare sunt evaluarea inițială, continuă și sumativă. 

 Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar sau în momentul în care copilul este 
înscris la grădiniță.  

 Probele de evaluare inițială se axează pe identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a copilului, 
a aptitudinilor si deprinderilor pe care le deține. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită îmbunătățire.  

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza: ”Ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 
în consecință”. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate e nevoie să se țină seama 
de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
În concluzie, evaluarea inițială oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât 

mai exacta a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale 
se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  
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METODE DE EVALUARE ÎN INVAȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

EDUCATOARE: PROF. TODOR ANA-ZORIȚA 
UNITATEA: GRĂDINIȚA “PALATUL FERMECAT” REȘIȚA 

 
În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul.  

Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 
- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă; 
 - evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 

probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului copiilor 
şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă operează 
şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare sau prin 
atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat.  

 Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele: 
 - metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului; 
 - metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

 - metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

 - metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi 
utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de 
valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 

"Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor 
criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie 
de conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 



 

 

globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 

 
Bibliografie:  
1. Păişi Lăzărescu Mihaela, Liliana Ezechil –Laborator preşcolar, Ed.V&Integral,Buc.,2011. 
2. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 
 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRIMAR 
 

TOKES EMANUELA 
 
 Evaluarea didactica este o componenta esentiala a procesului de invatamant, alaturi de predare si 

invatare. Ea are ca scop masurarea si identificarea obiectivelor atinse si reglarea si eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determina in ce masura se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse 
initial. Aceste obiective sunt formulate in programele scolare, ea fiind la fel de importanta ca predarea si 
invatarea si trebuie planificata cu multa grija. 

 Dupa momentul in care se realizeaza evaluarea, distingem trei forme: evaluare initiala, evaluare 
continua (formativa), evaluare finala (sumativa). 

 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unei perioade de instruire (semestru, an scolar, ciclu de 
invatare) cu scopul de a stabili nivelul de pregatire al elevilor. Este necesara in proiectarea activitatilor 
viitoare si pentru stabilirea modalitatilor de interventie care se impun.  

 Evaluarea continua (formativa) se realizeaza pe parcursul procesului de instruire si are rolul de a 
indica unde se situeaza rezultatele partiale fata de cele finale. Aceasta faciliteaza si motiveaza invatarea, 
evidentiaza progresul fiecarui elev; feedback-ul furnizat poate fi utilizat imediat pentru ameliorarea 
rezultatelor invatarii. 

 Evaluarea finala (sumativa) se realizeaza la finalul unei etape de intruire (semestru, an scolar, ciclu 
de invatare) sau la finalul studierii unui capitol. Furnizeaza informatii despre nivelul de pregatire al elevilor 
la sfarsitul unei etape de instruire. 

 Vizand stabilirea raportului dintre rezultatele obtinute in procesul instructiv-educatic si cele prin 
formarea obiectivelor operationale, strategiile de evaluare reprezinta componenta actiunii educationale care 
valideaza respectiv confirma sau infirma atingerea performantelor in activitatea instructiv-educativa. 

 Plecand de la informatiile obtinute in urma aplicarii strategiilor de evaluare, evaluatorul va proiecta 
si realiza reglarea si optimizarea instructiei si educatiei in etapele ulterioare. 

 Tehnicile de evaluare reprezinta fomele concrete pe care le imbraca metodele, modalitatile concrete 
prin care se declanseaza obtinerea de raspunsuri la itemii formulati. Tehnicile presupun utilizarea de probe 
de evaluare/instrumente de evaluare pentru a putea fi puse in practica, deci probele de evaluare 
materializeaza tehnica. 

 Probele de evaluare/instrumentele de evaluare sunt grupaje de itemi (pedagigici) proiectate, 
administrate si corectate de catre profesor; ele sunt stabilite in functie de continuturile de invatat si de 
obiectivele propuse in probleme, in sarcini de lucru cu caracter teoretic, practic sau teoretico-practic. 

 Metodele de evaluare sunt cai, instrumente, modalitati de actiune prin intermediul carora evaluatorul 
obtine informatii cu privire la randamentul scolar al elevilor, cu performantele acestora, cu nivelul de 
stapanire al cunostintelor, de formare a abilitatilor prin raportare la obiectivele propuse si la continuturile 
stiintifice. 

 Metodele traditionale de evaluare sunt: probele orale, probele scrise, probele practice. 
 Metoda de evaluare orala este una dintre cele mai raspandite. Principalul avantaj al aceste metode in 

constituie posibiliateta dialogului profesor-elev, care presupune o discutie libera. In cazul unor erori elevul 
se poare corecta imediat sau in cazul unei neclaritati , profesorul poate cere informatii suplimentare sau o 
motivare a raspunsului. 

 Metoda de evaluare scrisa se realizeaza cu ajutorul probelor scrise de evaluare, care le solicita 
elevilor elaborarea, exprimarea in scris a ideilor si tratarea sarcinilor de lucru in scris, verificarea curenta 
realizata prin probe scrise curente (lucrari de control), lucrarile scrise semestriale (testele). 

 Metoda de evaluare practica presupune utilizarea de probe practice de evaluare si ocupa un loc 
insemnat in verificarea abilitatilor, priceperilor si deprinderilor formate in cadrul activitatilor aplicate, a 
lucrarilor experimentale de laborator, al unor discipline scolare sau teme care implica realizarea de activitati 
practice (desen, abilitati practice, muzica, educatie fizica). 

 Metodele complementare de evaluare au un pronuntat caracter formativ si o mare capacitate de 
motivare a alevilor in activitatea de invatare. Acestea sunt: proiectul, portofoliul, observarea curenta, 
referatul. 



 

 

 Proiectul este o metoda mai ampla care are la baza o cercetare teoretica-practica de durata. Realizarea 
unui proiect in clasa, prin intelegerea si definirea sarcinii de lucru si se continua pe o perioada de cateva 
zile sau saptamani. Dupa finalizarea proiectului, acesta fiind prezentat de catre autori in clasa, in fata 
colegilor, evidentiindu-se rezultatele obtinute si daca este cazul, produsul realizat. Proiectele pot fi analizate 
fie analitic, pe baza unor criterii bine definite, fie in maniera holistica, pe baza unor criterii clare , care pot 
fi negociate cu elevii. 

 Portofoliul este o metoda de evaluare longitudinala a elevilor care contine o colectie de informatii 
referitoare la rezultatele sale scolare si la produsele activitatilor sale: probe de evaluare scrise, orale, 
practice, fise de activitate practica, referate, postere. Portofoliul include informatii obisnuite in urma 
autoevaluarii propriei prestatii scolare a elevilor, reflectii ale acestora, remarci ale parintilor. Elementul 
esential al acestei metode este implicarea activa a elevului in crearea, colectarea si selectarea produselor 
care raspund scopului portofoliului. 

 Toate aceste metode pot fi eficiente si pot fi folosite in diferite scopuri si pentru obiective diferite de 
catre invatator. Invatatorul trebuie insa sa diversifice evaluarea si sa o centreze pe obiectivele de la clasa. 

 Sunt de parere ca abordand metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesati si resultatele 
vor fi mai productive. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

-AUTOEVALUAREA CA METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE- 
 

MARIA DOINA ȚOLEA 
 
Evaluarea reprezintă componenta procesului de învățământ care sfârșește ciclul intervenției cadrului 

didactic asupra elevilor. Profesorul reușește să obțină, pe calea feed-back-ului informații privitoare la 
rezultatele activității de învățare (cunoștințe stocate, capacități și aptitudini formate, atitudini cultivate) și 
reglează următoarea activitate educațională în raport cu aceste informații. 

Având în vedere faptul că între cele trei componente ale procesului de învățământ, predare-învățare-
evaluare, se află o relație de interdependență, niciuna neputând funcționa eficient fără raportarea la celelalte 
două.  

De-a lungul timpului, concomitent cu progresele științei și ale tehnologiei, a avut loc și evoluția 
actului educațional, fapt ce a adus în învățământul românesc pe latura evaluativă a procesului de 
învățământ, metode și tehnici alternative de evaluare. Acestea interacționează cu metodele și tehnicile de 
evaluare tradiționale, sporind calitatea actului educațional și motivând elevii să ia parte activ la actul 
evaluării cunoștințelor, capacităților, aptitudinilor și atitudinilor dobândite pe parcursul procesului de 
formare. Astfel, una dintre metodele alternative de evaluare care s-a bucurat de un larg succes în rândul 
elevilor din învățământul preuniversitar este autoevaluarea. 

Autoevaluarea este o formă de evaluare alternativă, de apreciere a actului educațional, pe baza unei 
motivații interioare față de învățare. Aceasta are caracter formativ și se raportează la particularitățile de 
învățare ale fiecărui elev în parte, în funcție de progresul făcut și de dificultățile pe care le-a întâmpinat pe 
parcursul învățării. Este ideal ca elevul să se autocunoască, să se autoaprecieze, să își poată pune în valoare 
propriile aptitudini. Sarcina cadrului didactic este de a-l ajuta pe elev să înțeleagă criteriile după care aceștia 
terbuie să își aprecieze activitatea desfășurată la clasă.  

Autoevaluarea poate consta în autoapreciere sau autonotare supravegheată de cadrul didactic. Ținând 
cont că evaluarea tradițională este menită să asigure un anumit grad de obiectivitate, această formă de 
evaluare alternativă permite deschiderea spre subiectivism, ceea ce conduce, desigur, la o limită a utilizării 
eficiente a acestei metode de evaluare. Astfel, este imperios necesar ca profesorul să valideze doar acele 
tipuri de autoevaluare bazate pe judecăți și argumentări solide. Este important ca elevul să poată să dezvolte 
o atitudine critică în raport cu sinele, să-și activeze procesele de gândire și să își organizeze eficient 
activitatea mintală și practică. 

Printre funcțiile autoevaluării se numără: funcția de constatare (ce știu bine și ce știu mai puțin bine?), 
funcția de mobilizare (am reușit să rezolv destul, însă mai am de lucrat la...) și funcția de proiectare (pentru 
a reuși să rezolv corect următoarele exerciții, trebuie să repet...). Îndeplinirea acestor funcții ale 
autoevaluării se poate realiza prin aplicarea unor grile de autoevaluare cu itemi la care elevii sunt încurajați 
să răspundă cât mai obiectiv. 

Pentru o evaluare de maximă eficiență, învățământul formativ necesită substituirea notei în sensul ei 
tradițional cu mecanismul de autoevaluare, însă formarea deprinderilor de autoevaluare necesită o muncă 
imensă din partea cadrului didactic în educarea elevilor cu privire la nivelul realist al cerințelor. Nivelul de 
autoevaluare al elevilor este diferit. Cadrul didactic trebuie să insiste și să dirijeze permanent orientarea 
elevilor dinspre notă spre autoevaluare, dinspre evaluarea produsului, pe evaluarea procesului.  

Printre căile de formare şi de educare a spiritului de evaluare obiectivă (C. Cucoş, 1998, p.189) se nu  
autocorectarea sau corectarea reciprocă (elevul este solicitat să-şi depisteze unele erori în momentul realizării  
sarcini de învăţare sau pot exista cazuri de corectare a lucrărilor colegilor), autonotarea controlată (elevul este so  
să-şi acorde o notă, care este negociată, apoi, cu învăţătorul sau împreună cu colegii, prin argumentare), notarea reci  
(elevii sunt puşi în situaţia de a se nota reciproc, fie la lucrări scrise, fie la răspunsurile orale, fără să se concre  
neapărat în notare efectivă) și metoda de apreciere obiectivă a personalităţii (antrenarea întregului colectiv al cla   
vederea evidenţierii rezultatelor obţinute de elevi prin utilizarea a cât mai multe informaţii şi aprecieri).  

Pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi, este necesar să se prezinte clar obiectivele pe 
care elevii trebuie să le atingă, să se încurajeze adresarea de întrebări de tipul: „Am rezolvat suficient de 



 

 

bine sarcina?”, „Există un alt mod de a rezolva problema?”, „Ce trebuie să fac la pasul următor?”, să se 
încurajeze evaluarea în cadrul grupului, prin insistarea completării (oral sau în scris) la sfârșitul unei sarcini 
cu un grad ridicat de importață, a unor propoziții de genul: „Am descoperit că...”, „Am fost surprins de 
faptul că...”, „Am învățat...”, „Am ales să folosesc metoda..., deoarece...”, „În realizarea acestei sarcini am 
întâmpinat următoarele dificultăți...”, „Pentru a mă descurca mai bine pe viitor, ar trebui să...”. 

Astfel, autoevaluarea, metodă de evaluare alternativă, vine în sprijinul cadrelor didactice prin aportul 
benefic pe care îl aduce la eficientizarea evaluării actului educațional, cultivând o motivație interioară a 
elevilor față de învățare și o atitudine critică, responsabilă, față de propria activitatea desfășurată. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR. OTILIA TOMESCU 

ŞCOALA PRIMARĂ IEDERA DE SUS, IEDERA DE SUS, 
 JUD. DÂMBOVIȚA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.  

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 



 

 

moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
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PRACTICA EVALUĂRII NORMATIVE ÎN CLASĂ. 
 

PROF. TOMICI MIHAELA CORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ION I C. BRĂTIANU, TIMIȘOARA 

 
 Pentru verificarea a ceea ce a învățat fiecare elev, evaluarea normativă confruntă ceea ce observă cu 

un referent-etalon: o normă. Pentru aceasta, ea utilizează instrumente care prezintă diferențele între ceea ce 
observă și această normă. 

 Notarea prin raportare la cerințele programei și/sau la standardele curriculare de performanță 
constituie unul din sistemele de referință, care poate funcționa separat, dar și în corelație cu evaluarea 
normativă și evaluarea criterială, în cazul în care norma sau obiectivul formulat este o finalitate prevăzuta 
în programa (obiectiv cadru/competența generală; obiectiv de referința/competență specifică). Programele 
școlare precizează tipuri de finalitați corespunzătoare elementelor de conținut pentru fiecare disciplină și 
an de studiu, pentru toți elevii din sistemul national de invatamant: obiective-cadru si obiective de referință 
(Programele școlare pentru clasele I-IX), respectiv competențe generale și competențe specifice 
(Programele școlare pentru clasele X-XIII). 

 Notarea prin raportarea la norma presupune compararea rezultatelor unui elev cu rezultatele obținute 
de alți elevi din:  

a) grupul de referință, grup ce poate fi un grup standard (eșantion național reprezentativ) sau alt grup 
de elevi (clasa paralelă, din altă școală sau clasă din anul școlar trecut); în acest caz, norma este stabilită de 
scorurile grupului și poate fi standard de performanță; 

b) grupul de apartenență, situație în care rezultatele unui elev sunt apreciate prin raportare la 
performanțele grupului căruia îi aparține; în acest caz, norma este media clasei. 

 În ambele cazuri, evaluarea este denumită normativă. În acest sens, D.B.Litzler (1985) apreciază că: 
„Cel mai mult utilizata, evaluarea normativa permite compararea performantei unui individ cu cele ale 
indivizilor din grupul lui, la o aceeasi proba”. De aici, avantajele acestui demers: unicitatea criteriului de 
apreciere (unificarea instrumentelor de testare, prin standardizare); evaluarea starii de pregatire generala, 
in raport cu grupul; decizii asupra ritmului de invatare a elevilor, în raport cu o sarcină de învatare comună. 

 Limitele evaluarii normative sunt evidențiate, mai ales, la nivelul raportării la norma ca medie a 
clasei: raportarea la media clasei nu este o apreciere obiectivă; introduce o stare conflictuală și competitivă 
între elevi; notele acordate într-o clasă pot să nu fie pe deplin comparabile sau echivalente cu notele 
acordate, la aceeași disciplina și aceeași proba, în altă clasa. Aceste neajunsuri pot fi depăsite prin raportarea 
la norme standardizate care au fost validate pe eșantioane mari.  

 Notarea prin raportare la obiective (denumită și evaluare criterială) constă în compararea 
performanței elevului cu un obiectiv dezirabil, formulat în termeni de comportament observabil, educatorul 
instituind criteriul de performanța minimă admisa. Ele se regăsesc în formularea obiectivelor operaționale 
și sunt, de obicei, anunțate prin formula: „În urma activitații (ora de curs, activitate personala de învățare), 
elevii vor fi în măsura sa …”. Cadrul de referință este ansamblul obiectivelor și activităților de învațare: 

a) dacă obiectivele sunt diferențiate pe niveluri de performanță (descriptori de performanță: foarte 
bine, bine, suficient), rezultatele școlare ale elevilor pot fi comparate, numai dacă raportarea se face la 
același obiectiv (același nivel al obiectivelor). 

b) dacă elevul este apreciat în raport cu el însuși, nu cu ceilalți elevi, notarea criterială are în vedere 
și un criteriu de progres al nivelului de pregătire al elevului, față de nivelurile achizițiilor sale anterioare. 

 Testele de cunoștințe, ca teste standardizate, pot fi teste criteriale și teste normative. ”Principala 
diferenta dintre testele criteriale si cele normative sta in modul in care sunt interpretate rezultatele 
candidatilor” (A.Stoica, 2003, p.102). În acest sens, sunt sugestive exemplele următoare: 

1. Evaluare normativă: rezultatul este comparat cu rezultatele obținute de ceilalți membrii ai grupei: 
„Ariana a sarit 1,10 m. Este prima din clasa.”; 

2. Evaluare criterială: „Petre a sarit 1,20 m. Criteriul de reusita a fost fixat, pentru el, in acest an, la 
1,25m. Obiectivul nu a fost atins” (Ph.Raynal, A.Rieunier, 1997). 

Dacă se postulează că învățarea școlară trebuie să aducă cu sine schimbari la elevi, măsurarea trebuie 
atunci să permită formularea unei judecați de valoare asupra calitații acestor schimbări, nu în scopul de a 
sancționa, ci mai degraba de a le ameliora. 



 

 

 În concluzie, pentru aprecierea rezultatelor școlare am reținut două modalitați de referință: raportare 
la obiective (evaluare criterială), raportare la norma/media grupului (evaluare normativă, pe baza de 
standarde). Dacă evaluarea criterială indică nivelurile la care a elevul ajunge să realizeze obiectivele, în 
diferite momente, evaluarea normativă indică scoruri statistice (arată poziția relativă a elevului în raport de 
media grupului de apartenență) ți/sau standardizate (validate pe eșantioane mari, la nivel național, 
internațional). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TOMŞA VIOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR. EMANUIEL RIGLER” 
 ŞTEFAN CEL MARE, JUD. NEAMŢ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  



 

 

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

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

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

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

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

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

 
PROF. TOMUȚA FELICIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARȚIAN NEGREA” VALEA VIILOR 
 
Din perspective acelor teoreticieni care consideră că orice evaluare este stresantă, și prin urmare, 

aceasta trebuie pe cât posibil diminuată sau chiar eliminată, evaluarea inițială se mai numește și ,,răul 
necesar”.  

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și urmărește identificarea 
condițiilor în care elevii se pot integra în mod optim în activitatea de învățare ce urmează, având funcția de 
diagnosticare și în același timp și de prognosticare. 

În urma aplicării evaluării inițiale se realizează diagnosticul pregătirii elevilor, și anume: 
- inventarierea achizițiilor existente la momentul respectiv; 
- constatarea posibilităților de învățare ale elevilor; 
- depistarea eventualelor decalaje între aceștia. 
Pentru profesor este importantă funcția de diagnosticare întrucât descoperă factorii care explică 

situația respectivă, își dă seama de nevoile de dezvoltare ale elevilor, identifică modalitățile de stimulare a 
dezvoltării optimale ale acestora și posibilitățile de a acționa pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Din punctul de vedere al funcției de prognosticare a evaluării inițiale aceasta ajută la conturarea 
activității următoare în trei planuri: 

- primul plan se referă la stabilirea modului adecvat de predare-învățare a noilor conținuturi; 
- al doilea plan presupune stabilirea necesității organizării unui program de recuperare pentru întreaga 

clasa; 
- al treilea plan constă în adoptarea unr măsuri de recuperare și sprijinire doar a unor elevi. 
În procesul de învățământ strategia didactica este un sistem complex si coerent de metode, procedee, 

mijloace si alte resurse educationale care vizeaza atingerea obiectivelor propuse. 
Ca și metode de realizare a evaluării inițială amintim: evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise, 

evaluarea prin probe practice, testul docimologic, observarea sistematică. 
Dintre aceste metode, cea mai simplă și precisă modalitate de a realiza acest tip de evaluare este testul 

de evaluare inițială. Trebuie acordata o mare atenție itemilor, adică sarcinilor de lucru plus răspunsul 
așteptat, care pot fi-obiectivi, semiobiectivi, subiectivi sau cu răspuns elaborat/dezvoltat, astfel încât din 
răspunsurile elevilor să reiasă dacă aceștia dețin sau nu anumite cunoștințe, competențe specifice disciplinei 
respective, deprinderi necesare desfășurării procesului instructiv-educativ.. Pentru a realiza o evaluare 
inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei școlare, nu numai a clasei la care se face 
evaluarea, ci și a clasei anterioare. 

Tehnica de evaluare reprezintă modalitatea prin care cadrul didactic declanșează și orientează 
obținerea din partea elevilor a răspunsurilor la itemii formulați. Astfel, fiecare item solicită o anumită 
tehnică la care elevul va apela pentru a da un răspuns. De exemplu, itemii cu alegere duală sau multiplă duc 
la declanșarea tehnicii răspunsului la alegere. 

Evaluarea scrisă are însă propriile ei avantaje și dezavantaje.  
Ca și avantaje amintim punerea în evidență a capacității de gândire a elevului, raportarea rezultatelor 

la un criteriu unic de validare, posibilitatea de elaborare independentă a răspunsului, într-un ritm propriu, 
posibilitatea revenirii la sarcina de rezolvat, creșterea preocupării pentru aspect precum stilul, concepția, 
estetica lucrării, originalitatea etc. 

Ca și dezavantaje amintim faptul că momentul corectării și validării rezultatelor se realizează cu 
întârziere, eventualele erori neputând fi corectate pe loc sau lacunele identificate neputând fi completate 
imediat, feed-back-ul fiind redus, lipsa de ghidare, orientare a elevilor prin întrebări suplimentare către un 
răspuns corect și complet. 

Pornind de la datele oferite de evaluarea inițială, profesorul își va organiza și planifica demersul 
pedagogic imediat următor. 
  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
Manolescu, Marin, Evaluarea școlară-Metode, tehnici, instruente, Editura Meteor Press, Bucureşti, 
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EVALUAREA INITIALĂ- COMPONENTA A PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. TOPALĂ GEORGIANA-DANIELA 

C.J.R.A.E. MEHEDINȚI / ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALICE VOINESCU” 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială în cadrul acestuia. Am putea 

spune mai precis că evaluarea este acel punct final în întreaga serie de acţiuni legate de proiectare, de 
organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-educativ. Esenţa evaluării este 
cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, ținînd cont de informaţiile 
obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 

În această manieră, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de 
ciclu de învăţământ sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind 
foarte important a se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi 
favorabile pentru noii ani de studiu. 

 Evaluarea inițială oferă atât profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare al fiecăruie dintre elevi, care sunt lacunele ce 
vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a formula cerinţele pentru perioada următoare de 
învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma evaluării iniţiale se poate planifica demersul 
pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, a unor programe de 
recuperare, sau programe de intervenție specializate. Avem în vedere prin urmare, cunoaşterea obiectivă a 
stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, de deprinderi și strategii 
cognitive – de bază şi de competenţe care au fost dobândite în timp la un nivel adecvat în raport de disciplina 
şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi psihologică. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi. 

Este importantă astfel detectarea acelui potenţial de instruire (instruibilitatea), acel potenţial de 
dezvoltare şi potenţialul de educare (educabilitatea), deci acea zonă a unei dezvoltări viitoare, apropiate, a 
elevului; toate acestea, pentru a putea stabili un punct de plecare care ar putea servi drept reper pentru 
evaluarea progresului şcolar. 

Acest tip de evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potenţialului 
de învăţare, dar şi a eventualelor lacune bineînțeles, lacune care ar trebui să fie completate, ori a unor 
aspecte care au nevoie să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite.  

Evaluarea iniţială nu îşi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi nici să le 
ierarhizeze, de aceea se recomandă ca aceste performanțe să fie raportate la bareme de evaluare sau de 
apreciere. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 



 

 

enunțate. Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE: METODE ȘI TEHNICI 
 

PROF. ÎNV PRIMAR TOTH BIANCA FIRUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,G.D.TEUTSCH’’AGNITA JUD.SIBIU 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A IV-A 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Nu poate exista act educațional care să nu implice direct sau indirect, sistematic sau 
nesistematic, procese evaluative și autoevaluative. 

Un instrument foarte util în înțelegerea complexității problematicii referitoare la evaluarea inițială și 
rolul ei în procesul educațional, este reprezentat de ghidul,, Initial Assenssent of Learning and Supoort 
Neads and Planning Learning to Meet Neeads ‘’ 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, învățătorii(profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate.  

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza,Ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în 
consecinţă”. 

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

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
 Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
 Formularea itemilor; 
 Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
 Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
 Stabilirea unei scări de apreciere; 
 Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite la disciplina Limba și literatura română 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 -R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
 - ciorchinele 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
AUTOR: TOTH ENIKO, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BĂRNUȚIU”- ZALĂU 
 
Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
 În prezent, evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul 

învăţării de către elev. Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţii calitatea unei activităţii. 
 În practica pedagogică cele mai frecvente metode aplicate sunt: observarea curentă, chestionarea 

orală (frontală, individuală, combinată), lucrările scrise, lucrările practice şi metodele moderne de verificare 
(testul docimologic, ghidurile de notare, scările de notare).  

 Observarea curentă este o metodă prezentă în fiecare moment al activităţii noastre la clasă. Ea constă 
în urmărirea modului în care elevii participă la asimilarea cunoştinţelor, la îndeplinirea diverselor sarcini şi 
posibilităţi cu care sunt investiţi. în acest sens trebuie avute în vedere acţiuni ca: activitatea la lecţie, 
efectuarea temelor, munca independentă.  

 Chestionarea orală este metoda cea mai des utilizată în procesul didactic. Ea este o formă a 
conversaţiei prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor 
şi a capacităţii de a coopera cu ele. 

 Lucrările scrise. Această metodă ajută și contribuie la descoperirea lacunelor din cunoştinţele fiecărui 
elev. 

În ciclul primar se folosesc următoarele categorii de lucrări scrise:  
 a) lucrările de control curente  
 b) lucrările de control anunţate  
 c) lucrările scrise independent în clasă. 
 Folosind zilnic una din probele scrise, în funcţie de specificul lecţiei, îi obişnuim pe elevi cu un 

control permanent asupra cunoştinţelor.  
 Testele pedagogice prezintă numeroase avantaje în comparaţie cu mijloacele tradiţionale de 

verificare. Pe lângă faptul că permite verificarea întregii clase într-un timp scurt ele cuprind ceea ce este 
esenţial în întreaga materie.  

 Ca metode şi tehnici incluse în strategiile alternative pot fi amintite: observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului elevului, investigaţia, proiectul. 

Deoarece şi metodele de evaluare moderne au anumite lipsuri, dezavantaje, propun combinarea 
acestora astfel încât evaluarea să ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le 
deţin elevii. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

AUTOR: TRANCĂ MARIA-CRISTINA 
LICEUL TEORETIC “VIRGIL IERUNCA”, LĂDEȘTI 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu 
vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a 
subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare 
(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei 
lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare. A învăţa nu doar pentru 
notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real progres în dezvoltarea psihică şi 
activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor 
şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor 
şi atenuării stresului. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; Bocoș, M., (2003), 
Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ELENA CLAUDIA TRANDAFIR 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9, TÂRGOVIȘTE 
 
Evaluarea educațională este activitatea didactică prin care se măsoară randamentul școlar. Aceasta 

poate fi privită din mai multe perspective și determină valoarea cu privire la un produs, proces, rezultat; 
calitatea unor rezultate, eficiența unei activități și/sau meritele unei persoane, instituții.  

Dacă ne raportăm la modul de integrare în procesul de învățământ, distingem trei tipuri de evaluare: 
evaluarea inițială, formativă (sau continuă) și sumativă.  

Evaluarea inițială reprezintă prima modalitate de măsurare a nivelului de cunoștințe, priceperi și 
deprinderi ale copiilor, cu o importanță deosebită deoarece diagnostichează și pune un prognostic care ajută 
la pregătirea programului de instruire. Astfel, evaluarea inițială este utilizată cu scopul de a realiza o 
reprezentare cât mai exactă a situației existente ( potențialul fiecărui copil, lacunele existente). Pe baza 
rezultatelor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor, putând fi luate măsuri de 
ameliorare, de diferențiere, de individualizare.  

Orice evaluare se realizează cu ajutorul unor metode bine alese, potrivite nivelului de dezvoltare 
cognitivă. Aceste metode au fost discutate de-a lungul timpului, fiind împărțite în două categorii: metode 
tradiționale și metode alternative. Totuși ambele tipuri reprezintă metode esențiale, fără de care actul 
educațional nu poate să fie complet. Pentru nivelul preșcolar este utilizată cu precădere observarea 
sistematică a activității și a comportamentului copilului.  

La grupa mică, evaluarea inițială a vizat, în primul rând, observarea capacității de integrare în grup și 
de relaționare cu adulții și ceilalți copii, precum și observarea comportamentului copiilor la primul contact 
cu mediul educațional. Obiectivele stabilite pentru evaluarea inițială au urmărit nivelul la care se află copiii 
la intrarea în grădiniță, în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii, dezvoltarea fizică, a 
sănătății și a igienei personale, dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea limbajului, a comunicării și 
dezvoltarea artistică. La intrarea în învățământul preșcolar, cadrul didactic are responsabilitatea de a măsura 
nivelul inițial de dezvoltare și de a organiza activitățile în funcție de aceste rezultate.  

Aceste domenii de dezvoltare sunt în strânsă dependență și interdependență, astfel că „fiecare 
achiziție dintr-un domeniu influențează semnificativ progresele copilului în celelalte domenii.”  

Pentru a aduna cât mai multe informații despre preșcolari, evaluarea s-a desfășurat pe două paliere: 
un chestionar aplicat părinților prin care s-au cules date despre mediul familial, social în care copilul se 
dezvoltă, precum și cunoașterea așteptărilor părinților și gradul de implicare al acestora în educația celui 
mic și probe aplicate copiilor, precum jocurile și probele orale, practice, observarea sistematică a 
comportamentului în timpul activității, dialogul cu copiii, portofoliul. 

Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta copiilor, 
drept pentru care s-a urmărit, în primul rând, cunoașterea mediului din care provin copiii, dar și crearea 
legăturii, cu o mare importanță, dintre grădiniță și familie.  

Consider că, evaluarea inițială deține un rol extrem de important, deoarece are ca scop măsurarea 
nivelului inițial de dezvoltare, analizarea rezultatelor evaluării și crearea unui program de ameliorare. 
Astfel, sunt obținute niște informații din care se extrag concluziile cu privire la nivelul de dezvoltare și se 
proiectează măsuri ameliorative care să acopere lacunele existente și să cuprindă comportamentele de bază 
necesare unei creșteri armonioase.  

 
Bibliografie 
Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019. 
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PORTOFOLIUL CA METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 
 

PROF. INV. PRIMAR TRANDAFIR FILOFTEIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA BUDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 

 
Este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp, 

care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” (Cucoş, 
2008, 140).  

Mai este denumit, pe bună dreptate, şi “cartea de vizită a elevului”. El se referă la totalitatea lucrărilor 
unui elev pe parcursul unui semestru sau an scolar. Este o metodă flexibilă, stimulează creativitatea, 
motivaţia intrinsecă, perseverenţa şi originalitatea. 

La începutul demersului educativ este necesară realizarea unui “diagnostic” de către profesor din care 
să reiasă obiectivele şi criteriile de evaluare, care trebuie aduse la cunoştinţa elevilor. 

Portofoliul cuprinde: 
1. Lista de conţinuturi 
2. Argument (care prezintă succint conţinutul şi realizează o viziune de ansamblu asupra lucrării) 
3. Obiectivele de autoperfecţionare 
4. Lucrările 
5. Schiţe, proiecte, experimente 
6. Fotografii 
7. Liste bibliografice 
8. Viitoare obiective 
9. Comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului 
10. Alte materiale 
Există mai multe tipuri de portofoliu în funcţie de care conţimutul lui se poate schimba: 
a. Portofoliu de prezentare  conţine o selecţie a celor mai importante lucrări 
b. Portofoliul de progres sau de lucru  conţine toate lucrările 
c. Portofoliul de evaluare  cuprinde obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate 
Evaluarea unui portofoliu începe prin acea expunere a obiectivelor la începutul perioadei în care elevii 

vor realiza portofoliul. Este urmată de prezentarea portofoliului de către elev şi de un interviu cu acesta 
vizând motivaţia şi obiectivele propuse. Evaluarea portofoliului va fi supusă evaluarii efectelor pe care le-
a avut realizarea unui astfel de material asupra dezvoltării copilului. 

Avantajele întrebuinţării portofoliului ca metodă de evaluare: 
• portofoliul este un instrument de evaluare flexibil care se pliază la specificul oricărei discipline, 

oricărei clase, oricărei activităţi şi oricărui elev 
• implică mai activ elevul 
• reduce considerabil factorul stres asociat metodelor tradiţionale de evaluare 
• vizeaza evaluarea calitativă 
• permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care, de regulă, nu fac 

obiectul nici unei evaluări; 
• evidenţiază cu acurateţe progresul în învăţare al elevilor prin raportare la o perioadă mai lungă de 

timp;  
• facilitează exprimarea creativă şi manifestarea originalităţii specifice fiecărui elev;  
• determină angajarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ; 
• permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev, dar şi a aspectelor ce pot fi 

îmbunătăţite;  
• constituie repere relevante pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii;  
• cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute;  
• nu induc stări emoţionale negative, evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a 

achiziţiilor elevilor;  
• facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea;  
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• contribuie la:  
*dezvoltarea capacităţii de autoevaluare;  
*formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive; 
*dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală;  
*dezvoltarea capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe;  
*dezvoltarea capacităţii argumentative;  
*dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs; 
*dezvoltarea competenţelor de comunicare;  
*dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc..  
Limitele portofoliului 
• este un mare consumator de timp 
• lasă loc subiectivităţii 
• prezintă dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de evaluare holistică;  
• este mai greu de aplicat pentru grupuri mari de elevi 
• există riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi  
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EVALUAREA INIȚIALĂ (TESTUL INIȚIAL LA GEOGRAFIE) 
 

PROF.DR. TRIFAN VALENTINA, 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ,,REGELE FERDINAND I” – 

TIMIȘOARA 
 
În științele educației evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și 

condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv educativ. 
Fiecare secvență a procesului de predare-învățare-evaluare (ciclu de instruire, an școlar, semestru 

școlar) începe cu o strategie de cuantificatre, apreciere și decizie numită evaluare inițială în cadrul căreia 
se aplică un test inițial.  

Evaluarea inițială se efectuează pentru: 
- testarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă premise ale asimilării noilor conținuturi și 

formarea noilor competențe; 
- detectarea potențialului de instruire (instruibilitate), dezvoltare (dezvoltabilitate) și de educare 

(educabilitate), adică a zonei aferente formării elevuilui; 
- stabilirea uni start ce ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 
Anul școlar 2019-2020 a debutat, la clasa a X-a A de la Liceul Tehnologic Energetic ,,Regele 

Ferdinand I”- Timișoara, cu un test inițial, după o recapitulare a cunoștiințelor elevilor dobândite în anul 
precedent. Proiectarea și construirea testului inițial l-am realizat parcurgând următorii pași (Mândruț, O., 
2011):  

a. stabilirea competențelor ce urmează să fie evaluate; 
b. construirea unor matrici de specificație; 
c. alegerea tipului de itemi și construirea itemilor; 
d. ansamblarea itemilor în test și baremul de corectare. 
Tipologia itemilor folosiți în elaborarea testului inițial se prezintă astfel: 
-itemi obiectivi cu alegere multiplă care solicită elevului selectarea răspunsului corect. Aceștia sunt 

formați dintr-o premisă (partea introductivă a itemului în care se formulează sarcina) și un număr de 
răspunsuri posibile, unul corect iar restul numiți distractori. 

Exemplu: Printre rocile sedimentare din compoziția scoarței terestre se numără:  
a. nisipul b.granitul c.marmura. 
- itemi obiectivi de tip pereche (de asociere) care solicită elevilor stabilirea unor corespondențe 

între două mulțimi distincte de elemente distribuite pe 2 coloane paralele, prima dintre ele constituind-o 
enunțul itemului (premisele), iar cea de-a doua cuprinzând răspunsurile posibile. 

 
Exemplu: În coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice, iar in coloana B sunt enumerate 

asociaţii biogeografice caracteristice acestora. Scrieţi, pe foaia de test, perechile corecte dintre fiecare 
număr din coloana  

A şi litera corespunzătoare din coloana B. 
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. 
 

 A  B 
1. Bazinul fluviului Amazon 
2. Atacama 
3. Asia Centrală 
4. Podişul Preriilor 
5. Europa Occidentală 

a) Deşerturi din zona temperată 
b) Păduri de conifere (taiga) 
) Stepa 
d) Păduri cu frunze căzătoare 
e) Vegetaţie mediteraneană 
f) Deşert tropical 
g) Pădure ecuatorială 

- itemi subiectivi (cu răspuns deschis) solicită din partea elevului un răspuns care este foarte puțin 
orientat în elaborarea sa prin structura sarcinii sau care nu este deloc orientat: 
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-rezolvarea de probleme (situații - problemă). 
Exemplu: În cadrul emisferei nordice, ordonaţi de la sud la nord, climatele: temperat-continental, 

subarctic, musonic, ecuatorial, mediteranean. 
-eseu structurat. 
Exemplu: Elaboraţi o scurtă compunere (cel mult 4-5 fraze) cu conţinut ştiinţific în care să folosiţi 

în mod adecvat termenii: mişcare de rotație, Univers, Soare, galaxie, satelit natural. 
Paralel cu testul s-a construit baremul de corectatre și notare care este un alt instrument important în 

evaluarea inițială prin reunirea răspunsurilor la fiecare item. 
Așadar, se poate concluziona că în evaluarea inițială se pune accent pe acele noțiuni și aptitudini ce 

vor fi folosite în procesul instructiv-educativ, fiind depistate lacunele elevilor; profesorul face un plan de 
recuperare și proiectează activități pe grade diferite de activitate. 

 
Bibliografie: 
1. Mândruț, O., (2011), Didactica geografiei I, program de conversie profesională la nivel 

postuniversitar, specializarea geografie; 
2. Mândruț, O., Dan, Steluța, (2011), Geografie. Curriculum școlar, Editura Corint Educațional, 

București; 
3. Stoica, A., (2003), Evaluarea progresului şcolar – de la teorie la practică, Editura Humanitas 

Educational; 
4. Stoica, A, Mihail, Roxana, (2006), Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective, Edi- tura 

Humanitas, Bucureşti; 
5. www.didactic.ro. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TRIFU MARIA CORINA 
LICEUL DE ARTE ,, SIGISMUND TODUŢĂ ” DEVA 

 
 Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu 

există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită 
fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce.  

 Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 
domenii.Cuvântul ,,a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

 Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu 
atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii 
şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un 
procedeu, este o operaţie complexă, un tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care 
conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

 a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
 b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
 c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final 
 d) modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
 e) în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
 f) pe baza căror criterii se evaluează .  
 Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 

învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi 
mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de concluziile rezultate, 
şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare (chiar dacă nu le 
conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a predării.  

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare:  

 Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează.  

 Evaluarea iniţială este indispensabilă, pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că, calificativele la evaluarea 
iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării 
cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii 
de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind 
redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare. A învăţa 
nu doar pentru calificativ ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real progres în 
dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului!   
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 

GRĂDINIȚA ,,LUMEA COPIILOR” LUPENI 
PROF. TRIPON LIDIA 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei.  
În procesul didactic realizat în grădiniță , evaluarea urmărește măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii. Totodată, evaluarea examinează şi aspectele formative ale 
muncii cadrului didactic, materializate în modalităţile de abordare a schimbării , în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.  

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Evaluarea pune la dispoziția educatoarei posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă 
a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, se vor scoate în evidență reușitele preșcolarilor 
până în acel moment. Acestea vor contribui la creșterea încrederii în forțele proprii. Atenția va fi concentrată 
întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv 
de mult feedback. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii.  

Evaluarea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este 
cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare, 
prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; Bocoș, M., (2003) 
Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. TROFIN ANIȘOARA ADINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAȘI 

 
Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt: predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect 

psihologic şi evaluarea.  
Evaluarea vine ca răspuns la întrebări de tipul: Cum știm ce și cât am învățat? Cum putem stabili dacă 

ne-am atins scopul și obiectivele propuse atunci când am proiectat o activitate? De unde știm ce și cum să 
proiectăm/planificăm atunci când avem o grupă nouă de preșcolari? Putem noi ghici care e ritmul lor de 
dezvoltare sau nivelul educației cu care vin?  

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele 
obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii și/sau unor 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. Scopul evaluării nu este de a avea 
acces la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ.46 

Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activității dependente de anumite intenții. Acestea 
transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. Evaluarea 
preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și necesară pentru 
educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este departe de 
cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. 

O evaluare corectă se face pornind de la următoarele întrebări47: 
- Pentru ce se face evaluare (care sunt funcțiile acesteia)? 
- În raport cu ce (care sunt criteriile evaluării)? 
- Pentru cine? 
- Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
- Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
În grădiniță evaluarea se realizează în toate cele trei forme: 
- Evaluarea inițială marcând intrarea în grădiniță/începutul unui nou an școlar;  
- Evaluarea formativă după care se oferă copilului feed-back-ul necesar asigurării progresului 

școlar, are un caracter permanent desfășurându-se pe parcursul întregului proces de învățământ; 
- Evaluarea sumativă constată nivelul atingerii obiectivelor de referință propuse, se raportează la 

idealul educațional. 
Evaluarea inițială se realizează la intrarea în grădiniță și în fiecare început de an școlar; ea poate avea 

următoarele obiective:  
1. Să se desprindă cu uşurinţă de familie  
2. Să accepte copiii din grup 
3. Să-şi rostească numele 
4. Să salute la intrarea în/ plecarea din sala de grupă 
5. Să se joace cu jucăriile, etc.  
Evaluarea inițială se realizează cu scopul principal de a stabili nivelul cunoștințelor, gradul dezvoltării 

psiho-socio-individuale a preșcolarului și de a stabili ,,punctul de plecare’’ în proiectarea activităților 
didactice din anul școlar în curs. În grădiniță, evaluarea inițială se poate realiza prin metode tradiționale 
(probele orale; probele scrise; probele practice) sau prin metode moderne (observarea sistematică; 
investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). La grupa mică, se folosesc cu precădere metodele ce 
implică probe orale și practic-acționale, și rareori metodele ce implică probe scrise.  

 
46 Cucoș, 2014, p. 417 
47 Alain Kerlan apud Radu, 1999, p. 13. 



 

 

Evaluarea îi are în centru pe copii și îl ajută pe cadrul didactic să își organizeze activitatea didactică 
în direcția benefică copilului, îl direcționează în proiectare spre activități care să răspundă nevoilor de 
învățare pe care copilul le are. Prin intermediul evaluării inițiale, cadrul didactic poate stabili măsura în 
care metodele de predare utilizate anterior sunt eficiente sau nu, își poate observa punctele tari și punctele 
slabe, cu posibilitatea să le amelioreze pe cele slabe. Este necesară o atentă observare și înregistre și a 
propriei activități și pregătiri pentru ca evaluarea inițială să fie cât mai autentică și benefică pentru toți cei 
implicați în procesul educării celor mici dar și desăvârșirii permanente a celor mari. Trebuie reținut însă că 
rezultatele evaluării se compară numai și numai cu performanțele copilului raportat la sine, cu succesele și 
insuccesele lui proprii și arată direcția spre care trebuie orientat copilul în procesul de predare-învățare. 

 
Bibliografie 
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2. Radu, I. T., 1999, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București. 
3. Radu, Ioan, 2001, Elemente de docimologie didactică, Editura Didactică și Pedagogică, București. 
 



 

 

METODELE MODERN DE EVALUARE, COMPLEMENTARE CELOR 
TRADIȚIONALE 

 

TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI, JUD. CLUJ 

 

Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ, alături de predare și învățare, fiind 
și cea care stabilește gradul de reușită al celorlalte două componente. Aceasta nu trebuie să se rezume doar 
la măsurarea gradului în care elevul a reușit să atingă exigențele sistemului educațional, ci, în conformitate 
cu noile tendințe, elevul de astăzi este coresponsabilizat pentru a i se stabili traseul educațional, 
dezvoltându-i, astfel, capacitatea de autoreflecție asupra propriului nivel de învățare. 

Evaluarea a fost definită de către specialiști drept ”proces de apreciere a calității sistemului 
educațional sau a unei părți a sistemului respectiv”, având, totodată, rolul de a determina ”dacă sistemul își 
îndeplinește funcțiile pe care le are, adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate”. (Lindeman Richard, 
Evaluarea în procesul de instruire). Pe baza acestor rezultate, se pot adopta măsuri eficiente pentru a se 
putea amplifica reușita acțiunii de educație, care sunt proporționale cu obiectievitatea evaluării sistemului 
educațional, precum și a procesului de învățământ. 

În școala românească, de câțiva ani, răspunzând nevoilor societății actuale, se pune accentul pe 
formarea de competențe, fie ele de ordin general, fie de ordin specific. Din acest motiv, metodele 
tradiționale de evaluare, fie că vorbim de evaluări orale, scrise sau practice, se dovedesc a fi ineficiente, sau 
cel puțin incomplete, realizând evaluarea rezultatelor școlare obținute pe un timp limitat și în legătură cu o 
arie mai mare sau mai mică de conținut.  

Aceste metode au fost completate cu forme de evaluare modernă, precum portofoliul, autoevaluarea, 
proiectul, investigația, hărțile conceptuale ș.a., care reușesc să pună accentul pe procesul cognitiv al elevului 
în timpul asimilării informațiilor și/sau a formării de deprinderi. Printre avantajele acestora din urmă, 
reușesc, de multe ori, să realizeze evaluearea rezultatelor în directă legătură cu învățarea, uneori chiar în 
același timp cu aceasta. Totodată, ele au în vedere o perioadă mult mai lungă de timp în ceea ce privește 
rezultatele școlare obținute, punând accentul pe constituirea unor capacități, pe însușirea unor competențe 
și pe transformari reale în ceea ce privește atitudinile educabilului, în corelație cu activitatea de învățare. 

Atât metodele tradiționale de evaluare, cât și cele moderne, prezintă în aceeași măsură multiple 
avantaje, cât și dezavantaje specifice, rămânând ca educatorii, prin tactul personal, să reușească să 
depășească barierele impuse de cele două categorii de metode de evaluare. Cu toate acestea, ultimele 
modalități de stabilire a gradului de atingere a procesului de învățare, dovedesc numeroase valențe 
formative, ceea ce susține utilizarea acestora în procesul de învățământ, într-o măsură semnificativă. 
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Evaluarea -componentă a procesului instructiv–educativ 
În învățământul nostru actual se pune un accent deosebit pe modalitățile de evaluare al progresului 

școlar al elevilor, pe formarea deprinderilor de a aplica cunoștințe în situații date. Evaluarea este o 
continuare firească a procesului de predare-învățare un instrument principal care permite autoreglarea 
procesului didactic, fie prin măsuri imediate, fie prin acţiuni speciale întreprinse periodic. 

După momentul plasării evaluării în raport cu secvenţa învăţării, se disting următoarele tipuri de 
evaluare didactică:  

 iniţială (predictivă, parţială, diagnostică, de plasament) se realizează în activitatea instructiv –
educativă și stabilește nivelul de pregătire al elevilor la începutul unui ciclu sau perioade de instruire, 
condiţiile în care elevii se pot integra în programul stabilit.  

 continuă (formativă, de progres, pe parcurs, permanentă) presupune verificarea rezultatelor pe 
parcursul procesului didactic, realizată pentru secvenţe mici, precum şi optimizarea pe parcurs, continuă, a 
procesului curricular. Trecerea la secvenţa educaţională următoare se realizează numai după ce se cunosc 
modul de desfăşurare, eficienţa educaţională a secvenţei evaluate, rezultatele obţinute de elevi, o dată cu 
adoptarea de măsuri ameliorative pentru procesul curricular.  

 sumativă (certificativă, cumulativă, globală, finală, de bilanţ) implică o estimare globală a 
rezultatelor la finele unei perioade mai lungi de instruire, o apreciere finală a unei activităţi educaţionale. 
Datorită acestui fapt, ea nu poate oferi informaţii complete cu privire la măsura în care toţi subiecţii cunosc 
conţinutul ce trebuie asimilat, însă permite selectarea, compararea, clasificarea şi ierarhizarea elevilor.  

Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalităţi de acţiune, cu ajutorul cărora, evaluatorul 
obţine informaţii în legătură cu randamentul şcolar al elevilor, cu performanţele acestora, cu nivelul de 
stăpânire a cunoştinţelor, de formare a abilităţilor etc., prin raportare la obiectivele propuse şi la 
conţinuturile ştiinţifice.  

Eficienţa actului educaţional depinde în mare măsură de personalizarea actului metodologic. Teoria 
şi practica educaţională este confruntată dintotdeauna cu problema obiectivităţii sau subiectivităţii 
metodelor de evaluare, în general, şi a notării în special. Se utilizează diferite metode de verificare şi 
evaluare; nu se recomandă utilizarea preferenţială a uneia sau alteia din metode ; soluţia cea mai potrivită 
este îmbinarea lor în funcţie de situaţia concretă a variabilelor procesului instructiv-educativ.  

Strategii de evaluare în învăţământul primar 
O posibilă clasificare a metodelor de verificare şi evaluare este următoarea:  
A. Metode de evaluare tradiţionale  
  Metode de evaluare orală  
Probele orale constau, de regulă, în realizarea unei conversaţii prin care învăţătorul urmăreşte în ce 

măsură şi-au însuşit elevii cunoştinţele, atât sub aspectul cantităţii, dar mai ales al calităţii, performanţele 
şi progresul intelectual al elevilor, capacitatea de aplicare a noului în diferite situaţii.  

Conversaţia euristică stimulează gândirea creativă a elevilor prin intermediul întrebărilor putându-se 
ajunge la soluţii inedite. Cheia acestei conversaţii o constituie modul de formulare al întrebării şi structura 
acesteia.  

 Metode de evaluare scrisă 
Probele scrise se numără printre formele clasice ale evaluării şi presupun tratarea în scris a sarcinilor 

de lucru. Principalele forme ale evaluării scrise sunt: evaluarea cu ajutorul testelor, evaluarea pe baza 
lucrărilor scrise, evaluarea cu ajutorul chestionarelor, temele scrise efectuate acasă. 

 Metode de evaluare practică  
Probele practice se pot realiza cu deosebire la disciplinele din anumite arii curriculare: ştiinţe, 

tehnologie. Luând în considerare însă utilitatea practică a unor lucrări, se poate aprecia că şi la limba română 



 

 

există posibilităţi de a folosi probele practice. Este vorba de acele conţinuturi care vizează scrierea 
funcţională: biletul, scrisoarea, cartea poştală, jurnalul şi altele.  

B. Metode de evaluare moderne/alternative/complementare  
 Autoevaluarea reprezintă actul psihopedagogic prin care o persoană "îşi apreciază, verifică, 

analizează critic şi evaluează propriile cunoştinţe, abilităţi, competenţe, comportamente, conduite şi 
atitudini în conformitate cu un model, cu un standard, prin raportare la un obiectiv. 

 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă este una dintre 
metodele cu o largă arie de aplicabilitate. Constând în observarea elevului într-un mod sistematic, nu 
întâmplător, deci în observarea continuă şi orientată spre anumite aspecte, această metodă dezvăluie 
comportamentele afectiv-atitudinale ale elevilor, la oricare din disciplinele de învăţământ. 

  Investigaţia „constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate 
practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigație(documentare, observarea unor fenomene 
experimentare etc pe un interval stabilit” (I.T.Radu, 2008, p. 189). Este necesar ca investigaţia să înceapă, 
să se desfăşoare şi să se termine în clasă sub supravegherea învăţătorului. Ca mod de organizare, se poate 
desfăşura individual sau în grup. 

 Proiectul reprezintă o lucrare scrisă, care are la bază o cercetare teoretică sau teoretico-practică, 
amplă şi de durată. Realizarea unui proiect începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, 
eventual şi prin începerea rezolvării acesteia, se continuă pe o perioadă de câteva zile sau săptămâni, în 
care, elevul are permanente consultări cu cadrul didactic.  

 Portofoliul l ,,se prezintă ca o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o 
secvență mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un 
ansamblu de rezultate” (C. Cucoș, 2008, p.140). 

Avantajele pe care le prezintă utilizarea metodelor de evaluare sunt următoarele: 
• utilizarea metodelor de evaluare duce la formarea unor deprinderi de muncă ( de învăţare ) care 

facilitează atitudinea activă a elevului; 
• prin utilizarea metodelor alternative de evaluare se pot evidenţia şi chiar evalua atitudini, trăsături 

de personalitate care nu pot fi evaluate prin metodele tradiţionale; 
• îmbinarea metodelor de evaluare asigură creşterea eficienţei învăţării şi dezvoltă motivaţia pentru 

studiu individual/ lectură suplimentară; 
• lucrul în echipă are efecte benefice, atât pe planul învăţării, cât şi pe planul climatului psiho-social; 
• urmăresc formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a atitudinii elevilor 

implicaţi în rezolvarea sarcinii; 
• învăţarea activ-participativă, învăţarea interactivă, învăţarea urmată imediat de evaluare şi inter-

evaluare începe să-şi pună amprenta pe stilul de învăţare al fiecărui elev, stil aflat în proces de 
cristalizare,fiecare îşi formează o atitudine pozitivă faţă de evaluare; 

Dezavantajele metodelor de evaluare sunt: 
• metodele de evaluare alternative sunt mai rar aplicate de către cadrele didactice deoarece prezintă 

noutate și trebuie să fie adaptate în funcție de nivelul și vârsta copiilor; 
• timp insuficient, necesar verificării și prezentării tuturor proiectelor; 
• unele forme de evaluare, precum portofoliul, presupun un volum de muncă sporit, inclusiv activitate 

individuală în afara clasei. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI RELIGIE 
 

AUTOR: TUDOR GEORGIAN BOGDAN 
 
Evaluarea este parte importantă a procesului de instruire întrucât în funcţie de rezultatele ei, 

profesorul poate să regleze şi să amelioreze activitatea didactică, iar în urma evaluării elevii vor afla modul 
în care au lucrat şi ce mai au de făcut pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele obţinute. Evaluarea, de asemenea, 
arată profesorului în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse, îl ajută să facă o diagnoză a progresului 
elevilor şi să regleze activităţile acestora în funcţie de posibilităţile lor, dacă este făcută în mod eficient. 

Evaluarea iniţială se recomandă a fi făcută la început de semestru, la început de an şcolar, începutul 
unei etape de instruire sau atunci când un profesor îşi intră în atribuţii într-o nouă unitate şcolară. 

Tehnici de elaborare a instrumentelor de evaluare:  
 Portofoliul - reprezintă instrumentul de evaluare în care se regăsesc experienţa şi rezultatele 

obţinute prin celelalte metode de evaluare, reprezentând o alternativă viabilă la modalităţiletradiţionale de 
evaluare. Conţinutul unui portofoliu se poate constitui din fişele de lectură, fişe de observare, articole, 
eseuri, răspunsuri la unele chestionare, teme pentru acasă. Evaluarea tip portofoliu constituie o formă 
modernă de evaluare, „iar aplicarea ei se pretează perioadei de sfârşit de semestru”.  

  Observarea directă - se realizează pe baza unui plan dinainte elaborat şi structurat, folosindu-se o 
fişă de observaţii, precum şi fişa de caracterizare psihopedagogică (urmărindu-se interesul şi deprinderile 
elevilor şi totodată atitudinea lor faţă de şcoală, în cazul religiei, atitudinea faţă de normele şi preceptele 
doctrinare ale Bisericii). 

  Proiectul: activitate mai complexă şi dacă implică un volum de muncă mai ridicat din partea 
elevului, acest tip de evaluare este foarte motivant. Proiectul poate fi realizat de unul sau mai mulţi elevi, 
iar aprecierea lui poate fi făcută atât în clasă cât şi în cadrul comunităţii parohiale: expoziţie de icoane, 
organizată în cadrul parohiei sau al şcolii, o expoziţie de ouă încondeiate de Paşti etc.  

  Evaluarea activităţii de grup: - formă de evaluare în care, pe o perioadă mai îndelungată de timp, 
profesorul de religie îşi va da seama dacă în urma activităţilor sale a reuşit să omogenizeze grupurile de 
elevi, dacă elevii recurg la milostenie, cooperare, întrajutorare. Profesorul poate organiza unele activităţi 
de caritate în care să implice şi alţi parteneri educaţionali: părinţi, parohie, reprezentanţi ai instituţiilor 
locale.  

  Contextualizarea practică a cunoştinţelor acumulate: Acumularea cunoştinţelor nu reprezintă un 
scop în sine, ci se face întotdeauna în vederea transpunerii în practică a efectelor pe care acestea le produc 
în planul dezvoltării intelectuale al elevilor. Altfel spus „nivelul de instruire al elevilor nu este dependent 
numai de cantitatea de informaţii acumulată, ci mai ales de valoarea instrumentală şi operaţională a 
acesteia”.  

  Chestionarul - poate fi completat la sfârşitul unei lecţii, capitol sau semestru şi poate fi structurat 
pe mai multe compartimente: am învăţat …, am descoperit că …, am folosit metoda …, îmi place să citesc 
… . Chestionarele pot fi nominale sau anonime.  

  Autoevaluarea elevilor: - modalitate de stabilire a eficienţei desfăşurării educaţiei religioase în 
şcoală. 

Exemple de aplicații ce pot fi folosite pentru evaluare: 
1) Ordonaţi cuvintele astfel încât să obţineţi enunţuri adevărate. Transcrieţi enunţurile pe caiet. 

Faraonul, poruncă, să fie, a dat, toţi, băieţii, ucişi, evreilor, care, vor, se, naşte. unui, copil, l-a pus, coş, 
Mama, de, într-un, drumul, pe, dându-i, Nil. faraonului, l-a găsit, Fiica, spre, a fi, l-a luat, crescut, la palat.  

2) Viaţa lui Moise poate fi împărţită în trei perioade. Evidenţiaţi-le şi exemplificaţi fapte 
reprezentative pentru fiecare dintre etape.  

3) Să ne jucăm împreună. Moise - alesul lui Dumnezeu - de la robie la libertate. Profesorul scrie şase 
bileţele în care sunt cuprinse evenimente legate de eliberarea poporului din robia egipteană şi călătoria spre 
Ţara Făgăduinţei. Împarte clasa în gupe, iar fiecare grupă extrage cele şase bileţele pe rând, având ca sarcină 
să ordoneze evenimentele în ordine cronologică pe o foaie. Fiecare grupă prezinţă răspunsurile corecte.  

4) Să ne jucăm! Joc de rol. Organizaţi pe echipe, imaginaţi-vă situaţii de viaţă în care aţi primit 
iertarea celorlalţi şi prezentaţi-le colegilor. Analizaţi dialogurile colegilor voştri şi alegeţi echipa care v-a 
plăcut cel mai mult. 



 

 

5) Daţi exemple de domnitori români care au dat dovadă de curaj pentru apărarea ţării. 
6) RĂSPUNDE- ARUNCĂ- ÎNTREABĂ Profesorul îi îndeamnă pe elevi să prezinte o virtute pe 

care o descoperă în viaţa Profeţilor Vechiului Testament.Un elev formulează o întrebare. De exemplu: Ce 
este iertarea? În timp ce aruncă, un obiect uşor, o minge, către unul dintre colegi. Acesta prinde mingea, 
răspunde şi aruncă mingea către un alt coleg. Când lansează mingea formulează o altă întrebare. Iese din 
joc elevul care nu ştie să răspundă. 

7) Enumeraţi şi explicaţi pe scurt cele zece porunci. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INITIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TUDOR LUMINIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢOASA, COM. SCORŢOASA, JUD. BUZĂU 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care 

începe procesul de învățare. 
SCOPUL evaluării inițiale este:  
 de a dentifica nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
 “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii, reuşim să-i 

determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelorşi confruntare cu situaţii noi de 
învăţare,care trezesc motivaţia cunoaşteriişi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

 tratarea diferențiată a elevilor; 
 selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
 utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
În această manieră, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de 

ciclu de învăţământ sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind 
foarte important a se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi 
favorabile pentru noii ani de studiu. 

Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul an de studiu., o perioadă de recuperare 
pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi care au cerințe speciale. 
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TIPURI DE ITEMI CONCEPUȚI PENTRU EVALUAREA INIȚIALĂ 
A CAPITOLULUI ”PATRULATERE”’ 

 
PROF. ANCA TUDOSE 

 
Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu 

obiectivele planificate, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare. Pentru profesor, evaluarea trebuie 
să fie o activitate etapizată, la capătul căreia profesorul își dă seama care este pregătirea elevului, la un 
moment dat, în comparație cu standardele de evaluare și cu cerințele programelor școlare. Pentru elev, 
evaluarea este mijlocul prin care el realizează la ce nivel de pregătire se situează și cum îi apreciază 
profesorul nivelul de cunoștințe. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. Metodele de evaluare inițială sunt diverse: evaluarea orală, evaluarea scrisă, 
evaluarea practică, evaluarea cu ajutorul calculatorului. Îmbinarea acestor metode constituie soluția cea mai 
potrivită pentru a atinge un grad ridicat de obiectivitate și precizie. Itemii utilizați în conceperea unui test 
de evaluare inițială pot fi de tip ”închis” sau ”deschis”. Din prima categorie fac parte itemii care cer elevului 
să aleagă din mai multe răspunsuri preformulate, sau să realizeze o combinație corectă din elemente date. 
Din a doua categorie fac parte itemii care solicită formularea răspunsului de către elevi. În continuare voi 
construi câteva exemple concrete de itemi care pot fi utilizați în cadrul evaluării inițiale a capitolului 
”Patrulatere”. 

I. Itemi de tip ”închis” 
1. Itemi cu alegere multiplă 
a) Item cu răspuns binar: Dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept. 
A) Adevărat   B) Fals 
b) Item cu cheia formată dintr-un singur răspuns preformulat: Paralelogramul: 
A) Are toate unghiurile congruente 
B) Are diagonalele congruente 
C) Are laturile opuse respectiv paralele 
D) Are diagonalele bisectoare pentru unghiurile sale 
c) Item cu răspuns multiplu – cheia e formată din mai multe răspunsuri preformulate: Pătratul: 
A) Este rombul cu un unghi drept 
B) Este dreptunghiul cu două laturi alăturate congruente 
C) Este patrulaterul convex cu toate laturile congruente 
D) Este rombul cu diagonalele congruente 
d) Item cu răspuns grupat: Patrulaterele convexe în care diagonalele sunt congruente sunt: 
A) Paralelogramul 
B) Dreptunghiul 
C) Rombul 
D) Pătratul 
E) Trapezul isoscel 
Încercuiți: 
1) – dacă sunt adevărate numai soluțiile A), B) și C) 
2) – dacă sunt adevărate numai soluțiile B), D) și E) 
3) – dacă este adevărată numai soluția D) 
4) – dacă sunt adevărate numai soluțiile A) și D) 
e) Itemul de asociere cauză-efect: Pătratul este un romb, deci are diagonalele perpendiculare. 

Încercuiți: 
A) – dacă ambele propoziții sunt adevărate și prima o implică pe a doua 
B) – dacă ambele propoziții sunt adevărate și prima nu o implică pe a doua 
C) – dacă prima propoziție este adevărată și a doua este falsă 



 

 

D) – dacă prima propoziție este falsă și a doua este adevărată 
f) Itemul de tip pereche: Se consideră următoarele două coloane: 
 I II 
A) Trapezul isoscel 1) Are diagonalele congruente 
B) Dreptunghiul 2) Are două laturi paralele și două neparalele 
C) Rombul 3) Are diagonalele perpendiculare 
D) Pătratul 4) Are toate unghiurile drepte 
E) Trapezul dreptunghic 5) Are toate laturile congruente 

Trasați, prin săgeți, corespondențele corecte: 
2. Item de ordonare 
Ordonați următoarele patrulatere: paralelogram, romb, dreptunghi, pătrat, completând, în ordine lo 

 
II. Itemi de tip ”deschis” 
1. Itemul cu răspuns construit 
Fie ABCD patrulater convex cu E mijlocul lui [AB] şi F mijlocul lui [BC], M mijlocul lui [DE], N 

mijlocul lui [DF], P mijlocul lui [CE], Q mijlocul lui [AF]. Să se demonstreze că MNPQ este paralelogram.  
2. Itemul ”poziție lacunară” 
a) Completați spațiile cu cuvintele lipsă, pentru a obține o propoziție adevărată: 
Dreptunghiul cu .................................................................................................... devine pătrat. 
b) Desenul lacunar: 
Completați desenul pentru a obține un trapez isoscel: 

 
c) Reprezentarea schematică: 
Desenați un trapez isoscel ortodiagonal.  
Testele de evaluare didactică constituite dintr-un ansamblu de itemi de diferite tipuri, au un grad de 

obiectivitate sporit și permit obținerea unor informații multiple și relevante asupra nivelului de realizare a 
obiectivelor didactice la nivelul fiecărui elev în parte, sau la nivelul clasei. Acestea permit verificarea unui 
număr mare de elevi în timp scurt, dezvoltând totodată capacitatea de autoevaluare la elevi. De asemenea, 
astfel de teste oferă datele pentru luarea oportună și în timp util a măsurilor necesare în vederea ameliorării 
activității didactice.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, TUDOSE IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” 

FOCȘANI, VRANCEA 
 
 Conform Dicționarului Explicativ al limbii române, verbul a evalua exprimă o examinarea calitativă 

și cantitativă, iar Dicționarul de Pedagogie definește termenul a evalua astfel: a aprecia activitatea 
intelectuală, a ierarhiza, a măsura procesele intelectuale ale elevilor și rezultatele acestora. 

 De-a lungul timpului, pedagogii au încercat să definească în mod diferit acest concept, în funcție de 
anumite realități educaționale ale sistemului de învățământ sau în funcție de procesul de predare-învățare 
și de părțile componente ale acestuia. 

 Evaluarea, în mod general, este considerată un proces de verificare a calității sistemului educațional 
sau a unei părți a sistemului respectiv. În mod special, evaluarea urmărește gradul de realizare a obiectivelor 
activității macrostructurale (ideal, scopuri, obiective) dar și obiective specifice diverselor conținuturi. Cele 
două dimensiuni au și elemente comune: relațiile profesor-elevi, conținuturile, obiectivele, prelucrarea 
datelor, criteriile de apreciere, metodologia folosită. 

 Așezând la un loc și concluzionând teoriile și definițiile, evaluarea reprezintă totalitatea activităților 
prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode 
și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 

obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional.  

 În funcție de axa temporală la care se raportează evaluarea, ea se clasifică astfel: evaluare inițială, 
evaluare formativă, evaluare continuă. 

 Evaluarea inițială este numită și evaluarea de plecare (de depart) sau evaluare preliminară. Acest 
tip de evaluare se realizează la începutul unei etape de instruire: la începutul unui ciclu de învățare, la 
începutul anului școlar, la începutul semestrului, sau atunci când un cadru didactic preia o clasă nouă. 

 Rezultatele obținute de elevi în urma aplicării probelor de evaluare inițială constituie puncte de 
plecare în realizarea planificării și proiectării didactice. Cadrul didactic obține prin 

acest tip de evaluare o imagine de ansamblu asupra nivelului de pregătire al clasei de elevi, dar și al 
fiecărui elev din clasă, astfel încât atât cadrul didactic, cât și elevul, știu de unde au plecat și unde trebuie 
să ajungă. Caracterul predictiv al evaluării inițiale este susținut de faptul că acest mod de evaluare vizează 
și viitoarele activități prin stabilirea măsurilor de selecție sau de orientare, prin estimarea posibilității 
elevilor. 

 Obiectivele evaluării iniațiale sunt: 
 determinarea gradului/nivelului de stăpânire a cunoștințelor, competențelor, capacităților elevilor 

la începutul unui program de instruire; 
 cunoașterea capacității, competențelor și comportamentelor potențiale, cu preconizarea 

intervalelor de timp în care pot fi obținute; 
 realizarea unui plan de lucru al programului viitor, adecvat nivelului de pregătire al elevilor; 
 (re)structurarea conținuturilor fundamentale pentru a se asigura însușirea conținuturilor următoare; 
 Funcțiile îndeplinite de evaluarea iniațială sunt: 
 Funcția diagnostică-relevată de cunoașterea potențialului elevului. Evaluarea inițială transmite 

informații privind calitatea procesului instructiv anterior, identificând punctele slabe ale acestuia. 
 Funcția prognostică sau predictivă prin care se identifică principalele direcții de lucru ale 

următorului parcurs educațional, măsurile recuperatorii necesare și anticiparea rezultatelor posibile. 
 Importanța evaluării inițiale în realizarea cu succes a activităților didactice ulterioare  
este descrisă în mod sugestiv de către D. Ausubel astfel: dacă ar fi să reduc toată psihopedagogia la 

un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel mai mult rezultatele învățării sunt cunoștințele pe 
care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință.  
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE 
 

AUTOR: TUDUCE ANDREA 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele 
ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Evaluarea în general are rolul de a regla permanent și dr a forma în spiritul unor decizii realiste atât 
cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este 
cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare 
prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
copii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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 Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală şi să fie formativă, 

situativă, să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu 
trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. 

 Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.Scopul comun, 
de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-



 

 

o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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 Evaluarea reprezinta, alături de predare și învătare, o funcție fundamentală și o componentă a 

procesului de învățare. Nu există act educational, care să nu implice în diferite forme și aspecte, evaluarea 
și autoevaluarea didactică. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse.  

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor, pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare, pe completarea lacunelor în competențele elevilor. 

 Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare – 
învătare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la scopul fiecărui tip de evaluare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument 
unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională ...". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 

 Evaluarea initială, stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul unei perioade sau etape de 
lucru, se realizează la începerea unei noi etape de studiu. Are ca obiectiv diagnostizarea nivelul de pregătire 
la începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a se cunoaște de unde se va porni, ce trebuie 
perfecționat. Se folosesc baremuri minimale. 

 .Ea permite să se prevadă şansele de succes ale programului. Învățătorul poate să verifice punctele 
forte şi punctele slabe ale elevilor în scopul optimizării nivelului de pregătire de la care pornes,c şi a 
gradului în care stăpânesc cunoştinţele, abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează. 
Constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. Această strategie îşi propune să 
identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv al elevilor ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt 
cunoştinţele pe care elevul le posedă”. 

 Datele obţinute prin evaluările iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată. 

 Cadrul didactic trebuie să aplice astfel de teste pentru a putea cunoaște exact nivelul de cunoștințe 
asimilate de către elevi și pentru a putea elabora activități de remediere, în cazul în care este necesar. 

 La formularea unui test initial, se pune accent pe cunoștințele anterioare ale elevilor, astfel itemii 
incluși in test, vor avea de măsurat competențele specifice cerute în programa școlară. La fel sunt stabilite 
și descriptorii de performanță. Descriptorii de performanţă se elaborează în relaţie cu nivelul de competențe 
pe care elevii trebuie să le deţină după o perioadă de instruire. A stabili descriptorii de performanţă 
înseamnă a descrie ceea ce elevul ştie și face, pentru a obţine unul dintre cele patru calificative. Evaluarea 
prin calificative se raportează NU la cunoștințele acumulate ci la nivelul de performare a unei competențe 
specifice. 

 Concluziile desprinse în urma evaluării, constituie punctul de reper pentru stabilirea coordonatelor 
esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, a strategiilor adecvate pentru obținerea performanțelor 



 

 

elevilor, deci premisă pentru eficiența procesului instructiv-educativ viitor, care se va oglindi in planificarea 
semestriala. 

 Rezultatele evaluării inițiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
elaborarea unei planificari a activitatilor instructiv-educative, care să țina cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, tehnici de lucru care sa formeze copiilor competențele de baza, necesare integrării active 
al fiecărui școlar. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
ŞCOALA PRIMARĂ ,,APA SĂRATĂ” CÂMPULUNG MUSCEL 

 
ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 

 
În teoria şi practica educaţiei, conceptul de evaluare a suferit de-a lungul timpului modificări 

semnificative: de la simpla verificare a cunoştinţelor acumulate de către elev şi notarea lor de către profesor 
la extinderea acţiunilor evaluative asupra proceselor de instruire. Evaluarea este o componentă esenţială a 
activităţii de instruire şi educaţiei, fiind punctul final în măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. 
Destinatarul cel mai important al acţiunilor educative este desigur elevul, căruia evaluarea-autoevaluarea îi 
oferă posibilitatea de a cunoaşte nivelul de performanţă obţinut în raport cu cel aşteptat de el, de şcoală, de 
familie. 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. ,, Este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări.”(Ioan Cerghit, 2002) Se efectuează la începutul unui program de 
instruire, este interesată de ,,acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Tudor), premise,,cognitive şi atitudinale” . 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin diferite modalităţi: testele , chestionare, harta conceptuală, 
investigaţia. Pe baza rezultatelor de la evaluarea iniţială se planifică demersul pedagogic imediat următor 
şi a unor programe de recuperare, acolo unde se impune. Este utilă pentru refacerea sau remedierea unor 
stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noţiunilor fundamentale 
ce vor fi implicate în susţinerea învăţării următoare. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza: ,, ceea ce influenţează cel mai mult 
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi- vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 

În practica şcolară s-au îmbogăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 
eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii. 

Deşi elevii mici sunt obişnuiţi cu evaluarea, în general, ei o privesc cu teamă, considerând-o un mijloc 
de descoperire şi sancţionare a greşelilor. Cred că putem schimba acest fapt, făcându-i pe elevi să înţeleagă 
că evaluarea are rol de ameliorare şi de corectare mai mult decât de sancţionare. 

O evaluare iniţială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
cadrului didactic. Alături de predare şi învăţare, evaluarea reprezintă o funcţie esenţială şi o componentă a 
procesului de învăţământ. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢA 

 
TUTUNEA MADALINA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 BUZAU 
 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei. 

În activitatea din grădiniţă , actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ, dacă va fi integrată în acest proces 
şi nu se va constitui printr-o activitate anterioară lui. Trebuie integrată în actele de predare - învăţare 
conducând la ameliorarea lor continuă, deci la îmbunătăţirea lor continuă deci la îmbunătăţirea 
performanţelor cu condiţia însă să se respecte anumite cerinţe psihopedagogice: 

 Compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu şi cu cele 
operaţionale ale fiecărei activităţi. Nu este permis să predai una şi să ceri la evaluare alta. 

 Formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
esenţiale din materia predată. Evaluarea nu este relevantă când constată că un copil ştie bine sau foarte bine 
doar 1-2 subiecte din materialul supus evaluării. 

 După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

 Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii. Constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia. 

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat.  

 Evaluarea continuă – (formativă sau de progresa) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente 
din cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme:  

 -a observării continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reacţiilor pe acre ei le au la 
solicitări diverse, a semnalării progreselor pe care le obţin prim trecerea de la o sarcină la alta; 

 -a recompensării succeselor pe care copii le obţin în învăţare prin formule de genul: „bravo!”, „foarte 
bine!”  

 -a atitudinilor de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţii de învăţare 
prin formulele: „se poate şi mai bine!”, „mai încearcă o dată!” 

 Evaluarea sumativă –intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară 
pe o durată mai marte de timp sau la sfârşit de semestru –când sunt revizuite cunoştinţele, deprinderile, 
abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor comportamente 
achiziţionate.  

 La această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului pregătitor, când se verifică parametrii 
generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul 
este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 

 Evaluarea sumativă reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 
De aceea, această evaluare nu oferă informaţii complete despre gradul de însuşire a cunoştinţelor, de 



 

 

formare a deprinderilor la toţi copiii, deoarece acest tip de evaluare nu însoţeşte demersul didactic secvenţă 
cu secvenţă , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs , ori de câte ori ar fi necesar. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA INITIALA A PRESCOLARILOR 
 

PROF. INV. PRESC. TUVENE ELENA ALINA 
 
 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial.  

 Evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe mai 
bine. Ca să îndeplinească această cerinţă , evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină 
comună firească şi nu ca o sancţiune , ca o sperietoare. Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului 
general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de 
vârstă ale preşcolarităţii. Constituie o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie 
a reuşitei acesteia.  

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei 
planuri:  

-modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut;  
-continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii;  
-măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii; 
 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program educaţional (ciclu de învăţământ, an 

şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al uneilecţii). Evaluarea iniţială constituie o condiţie 
hotărâtoare pentru reuşita activităţii de învăţare, fiind menită să ofere posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
de învăţare al copiilor la începutul unei activităţi, de a şti care sunt premisele de la care pornim să proiectăm 
activităţile de învăţare.  

 Relevând importanţa pe care o are în acest sens, Ausubel D. subliniază: „ Dacă aş vrea să reduc toata 
psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea, este ceea ce 
ştie copilul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruieşte-l în consecinţă! ” 

 Funcţiile evaluării iniţiale 
a) Funcţia diagnostică. Vizează cunoaşterea măsurii în care copiii stăpânesc anumite cunoştinţe şi 

posedă capacităţi necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program educaţional. 
Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 

asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
deprinderi şi abilităţi. Ceea ce interesează nu este aprecierea performantelor globale ale elevilor si 

nici ierarhizarea lor, ci cunoaşterea potenţialului de învăţare, a premiselor „cognitive şi atitudinale” 
(capacităţi, interese, motivaţii) necesare integrării în activitatea care urmează. 

b) Funcţia prognostică sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite 
anticiparea rezultatelor. 

Anticiparea activităţii se întemeiază pe utilizarea „gândirii previzionale” şi constă în a proiecta în 
timp şi în spaţiu desfăşurarea unor acţiuni 

orientate spre realizarea obiectivelor, deci etapele activităţii, componentele ei şi efectele probabile. 
 Evaluării iniţiale îi aparţin mai multe idei: 
- evaluarea iniţială este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace; 
-funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite 

pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă; 
-constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a programului de instruire. 
- să-l ajutăm pe copil să se cunoască pe sine însuşi pentru a-şi valorifica la maxim potenţialul; 
- să-i ajutăm pe părinţi să-şi cunoască copilul pentru a-l stimula şi susţine corespunzător; 



 

 

-să ajutăm educatoarele să-şi cunoască mai bine discipolii pentru a le acorda acestora sprijinul necesar 
la fiecare pas de dezvoltare a lor. 

 Scopul evaluării initiale a copilului este de a acorda sprijin şi ajutor acestuia în tendinţa lui de a afla 
noul, de a se orienta în lumea înconjurătoare a lucrurilor, a naturii, de a-şi explica unele lucruri despre 
propria persoană. Rezultatele evaluării nu trebuie să capete coloratura emoţională sau etică de genul 
„Aceasta e rău, dar aceasta e bine”, „Aici faci rău, aici nu e bine….” ş.a. 

 Informaţia privind dezvoltarea copilului e bine să fie strict confidenţială (în special cea mai puţin 
pozitivă), dar ea trebuie comunicată părinţilor, altor adulţi sau copii. În baza ei se pot formula pentru părinţi 
recomandări, sugestii despre cum să-şi ajute copilul în dezvoltarea lui. 

Exemple: 
• să găsească modalitatea accesibilă copilului de a explica lucrurile; 
• să-l ajute să se includă într-o activitate plăcută şi atrăgătoare; 
• să-i satisfacă necesitatea lui de informaţie prin poveşti, ghicitori, exerciţii-probleme , istorioare, să-

i acorde mai mult timp şi mai multă 
afecţiune. 
 În perioada copilăriei timpurii, rezultatele evaluării se compară cu performanţele copilului însăşi, cu 

succesele şi insuccesele lui proprii!!! 
 Dezvoltarea copilului este un proces global, unitar; nivelul şi ritmul dezvoltării în fiecare domeniu 

nu pot fi privite izolat, deoarece acestea sunt strâns legate între ele şi se influenţează reciproc. În evaluare 
trebuie ţinut seama îndeosebi de faptul că fiecare copil are ritmul său de dezvoltare care înregistrează uneori 
momente de salt, alteori de stagnare. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF ULEU MONICA-ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ȘI AGRICULTURĂ 
”CASA VERDE” – TIMIȘOARA 

 
Este bine știut de către orice cadru didactic ce deține o minimă experiență în domeniul educațional 

că, pentru orice beneficiar direct al educației, debutul anului școlar implică evaluarea inițială.  
În procesul de învățământ strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei școlare în 

activitatea de instruire. Funcţiile diagnostică și prognostică ale acestui tip de evaluare sunt utile în stabilirea 
unor obiective care vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi/elevi, la începutul 
activității de instruire din fiecare an școlar.  

Evaluarea inițială este relevantă atât pentru elev, cât și pentru profesor, având rolul esențial de a 
surprinde care este nivelul de cunoștințe anterioare al acestuia, ce lacune are, care sunt modalitățile prin 
care se poate realiza remedierea acestora (în vederea diminuării/eradicării retrapajului). Identificarea 
nivelului real de pregătire al elevului la un moment dat este esențială pentru stabilirea strategiei pentru 
perioada următoare de învățare (dacă este nevoie de realizarea unei strategii de recuperare sau dacă 
demersul va fi orientat către acumularea de cunoștințe noi). Cert este faptul că, dacă nu se acordă atenție 
acestei prime etape din procesul de învățare, riscul de acumulare a lacunelor este mare, putându-se declanșa 
procrastinarea. Condiția esențială a succesului evaluării inițiale este implicarea conștientă a elevului, căruia 
trebuie să-i fie consolidată convingerea importanței actului de evaluare în sine, pe care trebuie să și-l asume 
și să-l accepte ca pe o etapă firească a formării instituționalizate.  

Evaluarea inițială are rolul-cheie de identificare a nivelului de achiziții în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi ale fiecărui elev în parte, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor 
propuse pentru etapele următoare.  

O etapă foarte importantă în perioada evaluării inițiale este reprezentată de reactualizarea 
cunoștințelor acumulate anterior. Această etapă constă în abordarea conceptelor relevante pentru anul 
anterior de studiu, aplicate în situații concrete de învățare: fragmente de texte (non)literare. Elevii trebuie 
implicați activ în această etapă, care are rolul de a asigura obținerea succesului în urma evaluării inițiale. 
Profesorul este cel care, cu ajutorul elevilor, realizează o schemă eficientă de reactualizare, trecând în 
revistă conceptele de importanță majoră pentru studiul disciplinei în anul școlar care urmează (concepte 
care, la finalul învățământului liceal, sunt prevăzute în programa de bacalaureat pentru disciplina limbă și 
literatură română). Este utilă rezolvarea unui model de test în clasă, pentru ca elevii să-și reamintească 
maniera de soluționare a itemilor și să aibă satisfacția ulterioară a obținerii unui rezultat cel puțin 
mulțumitor.  

Metoda aplicată la evaluarea inițială este testarea scrisă. Unul dintre cele mai eficiente instrumente 
de evaluare este testul docimologic. 

Testul docimologic reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu de 
sarcini de lucru (itemi). Sarcinile de lucru (structurate progresiv) au rolul de a măsura şi aprecia nivelul de 
pregătire al elevilor și nivelul de formare şi dezvoltare a unor capacităţi şi competenţe specifice disciplinei. 
Rezultatul testului docimologic evidențiază progresul/regresul înregistrat de elev într-o anumită perioadă 
(în cazul de față, vacanța de vară). Acest rezultat este și un indicator al eficienţei a activităţii profesorului, 
oferind informaţii relevante despre modul de realizare a obiectivelor didactice. Acest intrument de evaluare 
își relevă utilitatea în stabilirea direcţiilor de intervenţie ulterioară a cadrelor didactice pentru ameliorarea 
şi/sau optimizarea demersurilor instructiv-educative. 

Testul docimologic prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje. 
Avantajele testului docimologic sunt următoarele:  
- are un grad mare de obiectivitate, datorită corelației obiective-conțituri-itemi formulați; 
-  se caracterizează prin rigurozitate în măsurarea achiziţiilor elevului şi în aprecierea modului de 

rezolvare a itemilor;  



 

 

- se raportează la personalitatea şcolarului în ansamblu, nu doar la componenta cognitivă/ 
intelectivă; 

- dezvoltă capacitatea de autoevaluare/interevaluare a elevilor;  
- oferă oportunitatea luării de decizii destinate ameliorării procesului de învățare. 
Dezavantajele testului docimologic sunt următoarele: 
- sunt mai dificil de construit din cauza complexităţii itemilor şi a cuantificării diferenţiate a acestora 

(punctaje variabile – maxim- minim, precizate în baremul de evaluare); 
- sunt consumatoare de timp; 
- inhibă adesea elevii hipersensibili. 
Pentru mine utilitatea acestui instrument de evaluare este evidentă. Având în vedere că elevii pe care 

îi instruiesc sunt preadolescenți și adolescenți, aceștia trebuie să-și formeze competențe de comprehensiune 
( înțelegere, analiză, interpretare, sinteză etc.) a textelor, de orice tip ar fi acestea  

După susținerea testării inițiale, etapa firească ce urmează este cea a autoevaluării/interevaluării. 
Autoevaluarea este o formă de autoapreciere a elevului care își demonstrează motivația interioară față de 
învățare. Sarcina profesorului este aceea de a pregăti elevii pentru această etapă, formându-le deprinderi de 
măsurare a calității răspunsurilor la itemii testului inițial. Câștigul elevului este că pricepe de ce a primit un 
anumit punctaj, constatând corectitudinea/incorectitudinea și caracterul complet/incomplet al răspunsurilor 
sale.  

Eficientă este și interevaluarea, proces prin care elevii își corectează lucrările reciproc, urmărind 
corectitudinea/incorectitudinea și caracterul complet/incomplet al răspunsurilor date. Ce au obsevat elevii 
în mod direct și conștient este că, dacă în cazul autoevaluării au tendința de a plusa puntajul pe care și-l 
acordă (supraevaluare), în cazul interevaluării intervin afinitățile interpersonale (astfel, au încercat să fie 
cât mai obiectivi, conștientizând că această tendință ar putea să se manifeste și în cazul profesorului). După 
finalizarea acestei etape elevul are o imagine clară asupra rezultatului pe care l-a obținut, satisfacția lui fiind 
în cazul în care punctajul pe care și l-a acordat/l-a acordat colegului este apropiat de puctajul acordat de 
profesor. Beneficiul acestui proces constă în faptul că elevul nu mai consideră că profesorul i-a dat o 
notă (pentru că nu-l simpatizează); din contră, el ȘTIE că merită nota respectivă. Astfel, se îndeplinesc 
două principii esențiale în evaluare: transparența și obiectivitatea.  

Așadar, la începutul primului semestru al oricărui an școlar, la clasele de elevi din învățământul liceal 
trebuie alocate cel puțin trei ore didactice pentru: reactualizarea cunoștințelor și aplicarea acestora pe un 
test model, aplicarea testului și discutarea acestuia (activitatea de autoevaluare și interevaluare).  

De multe ori însă, nota obținută la testarea inițială nu este luată în serios de elvi, pentru motivul că 
nota nu se trece în catalog (decât în cazul unitatea școlară stabilește acest fapt, nu însă fără a consulta 
consiliul reprezentativ al părinților și consiliul elevilor). Însă pentru profesor reprezintă un punct de reper 
în evaluarea de pe parcursul unui an, având posibilitatea să observe, în mod concret și măsurabil, 
progresul/regresul elevilor și să stabilească - dacă este cazul – o strategie specifică și eficientă de intervenție.  

În concluzie, evaluarea iniţială nu-şi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi nici 
să le ierarhizeze. Scopul evaluării inițiale este de a-i determina pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă 
importanța evaluării școlare pentru a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, finalitatea 
învățământului liceal fiind succesul la examenul național de bacalaureat.  

Elevii trebuie să conștientizeze că nu învață pentru nota care li se acordă pe parcursul formelor de 
evaluare din timpul unui an școlar, ci pentru a promova bacalaureatul, filtru esențial în tranziția la 
învățământ terțiar.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ, UN INDICATOR IMPORTANT PENTRU ORICE 
CADRU DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV.PRIMAR, UNGUR MARIANA SORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’’ ALEXANDRU CEUȘIANU ’’ REGHIN 
 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o componentă operațională fundamentală a 

procesului de învățământ. Este cea care ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor, de predare 
si învățare, dar mai ales de corectitudinea stabilirii obiectivelor operaționale și a măsurii în care acestea se 
regăsesc în rezultatele școlare.  

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza, ceea ce influenţează cel mai mult 
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. (R.Ausubel, 1981) 

 Acest tip de evaluare oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente, respectiv a potenţialului de învăţare al elevilor, a lacunelor ce trebuiesc 
completate şi remediate, precum si formularea cerințelor următoare. Astfel, pe baza acestor informaţii se 
poate planifica demersul pedagogic imediat următor şi eventual unele programe de recuperare.Evaluarea 
inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice.Îndeplineste atît funcția de 
diagnosticare, precum și cea predictivă, toate datele obținute fiind valorificate prin acel program adaptat la 
posibilitățile reale ale elevilor. 

Anunţaţi de la început că calificativele de la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au 
ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, 
că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare care presupune rezolvarea corectă 
a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, întelegerea itemilor. A învăţa nu doar pentru calificativ ci, în 
primul rând, din dorinţa de a şti, a cunoaşte, este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară 
a elevului.  

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, profesorii și părinţii, reuşim 
să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi de confruntare cu situaţii noi de învăţare, 
care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

La clasă, pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în 
acel moment, contribuind astfel la creșterea încrederii în forțele proprii. Atenția a fost concentrată 
întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării. Am încercat cu ei împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama 
de prevederile curriculumului pentru învățământul primar. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de 
rezultatele scontate, am avut în vedere următoarele aspecte: tratarea diferențiată a elevilor, selecția 
riguroasă a conținutului învățării, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai 
mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă , îmbinarea eficientă și alternarea formelor de 
activitate la clasă. Procesul evaluativ este eficient atunci când,atât dascălul cât și școlarii reușesc să 
colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul 
în funcție de reacțiile celuilalt.  
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METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR UNGURĂȘAN CORNELIA VIORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU,, DEJ, CLUJ 

 
 Alături de predare și învățare, evaluarea are o funcție esențială în cadrul procesului de învățământ. 

Este punctul final, care urmează seriei de acțiuni legate de proiectare, organizare și desfășurare.Prin 
evaluare pot fi cunoscute efectele acțiunilor desfășurate,iar activitățile următoare pot fi ameliorate, 
perfecționate în timp. 

 Dintre cele trei tipuri de evaluări( iniială, sumativă, finală), evaluarea inițială are rolul de a stabili 
care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activități. Astfel pot fi adoptate strategii care să 
corespundă realității. 

 Evaluarea inițială se dovedește a fi utilă la începutul unui ciclu de învățământ, dar și la restul 
claselor.Ea oferă profesorului ,dar și elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente( potențialul de învățare al elevului , lacune ce vor trebui remediate).Pe baza informațiilor reieșite 
se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada următoare, eventual pentru cazurile speciale se vor 
întocmi programe de intervenție specializate.Se are în vedere stadiul real atins de o clasă la învățare-termeni 
de conținuturi,abilități și atitudini, în raport cu vârsta.Acestea reprezintă premise ale forrmării noilor 
competențe. 

 Evaluarea inițială nu are rol de control, dar detectează acel potențial de instruire și educare, zona 
unei dezvoltări viitoare, apropiate a elevului.Astfel se poate stabili un punct de plecare care ar putea fi reper 
în evaluarea progresului școlar. O astfel de evaluare nu își propune să aprecieze și să ierarhizeze 
performanțele elevilor, ci să le raporteze la bareme de evaluare.Rezultatele nu se consemnează în catalog, 
elevii se pot concentra în rezolvarea itemilor fără să fie implicate emoțiile.În acest context, aceștia ar trebui 
să înțeleagă importanța evaluării și să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor, să înțeleagă evaluarea ca 
pe un exercițiu util în activitatea de învățare. 

 Evaluare inițială este necesară la începutul unui ciclu de învățare,a unui an școlar, la începutul unui 
semestru. 

 I.T.Radu remarca: 
 ,,La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, a verificării 

lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări inițiale, profesorul va confirma parcursul 
anticipat în proiectul său de lecții sau va aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvențe 
sau subsecvențe de recuperare, stimulare,completare.În această perspectivă, chiar de la începutul unei lecții, 
evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă.,, 

 În fiecare dintre aceste situații , evaluarea îndeplinește funcții specifice: 
*funcția diagnostică-măsura în care subiecții stăpânesc cunoștințe, posedă capacități necesare 

angajării cu șanse egale într-un nou program; 
*funcția prognostică-sugerează condițiile prealabile desfășurării noului program, care permit 

anticiparea rezultatelor 
 Evaluarea inițială presupune: 
*stabilirea scopului-îmbunătățirea rezultatelor școlare 
*stabilirea obiectivelor-judecăți de valoare cu privire la realizările școlare 
*activitatea de evaluare poate fi individuală sau în grup 
*instrumentul utilizat pentru colectarea de informații:teste scrise, întrebări orale,instrucțiuni de 

observare, chestionare etc 
*analiza rezultatelor-realizări și deficiențe 
*luarea deciziilor-stabilirea strategiilor pentru a depăși eșecurile 
 Rezultatele evaluării vor ghida predarea ,în conformitate cu ceea ce am propus să învețe elevii.  
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ANALIZA EVALUĂRII INIŢIALE LA CLASA A II-A 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR UNGUREANU ELENA 
COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “ GEORGE APOSTU” BACĂU 

 
La începutul fiecărui nou an şcolar se face o recapitulare (una-două săptămâni) a materiei predate 

anul precedent. Se pune accentul pe acele noţiuni şi aptitudini ce vor fi folosite în predarea noii materii. În 
această etapă, evaluarea se face prin examinare orală. La finalul recapitulării se dă un test ce conţine aplicaţii 
la materia recapitulată (simple şi cu grad mediu de dificultate): se evidenţiază lacunele elevilor. Luând 
evaluarea iniţială ca punct de reper, profesorul îşi face un plan de recuperare şi proiectează activitatea 
diferenţiată. Evaluarea iniţială are rol în derularea proiectului pegagogic curricular construit de cadrul 
didactic, care plecând de la diagnoza stabilită va interveni pentru selecţionarea şi realizarea obiectivelor, 
conţinuturilor, metodelor eficiente de predare-învăţare, modurilor şi formelor optime de organozare a 
activităţii. 

 După două săptămâni de recapitulare am aplicat testele de evaluare iniţială, care au fost corectate 
conform standardelor stabilite. 

În data de 17.09.2019 şi 18.09.2019 a avut loc testarea iniţială a elevilor din clasa a II-a de la Colegiul 
Naţional de Artă “George Apostu” Bacău la disciplinele Comunicare în limba română( CLR) şi Matematică 
şi explorarea mediului (MEM). Itemii au fost proiectaţi în concordanţă cu competenţele care trebuiau 
dobândite în clasa I, după cum urmează: 

 
 
Obiective urmărite la CLR 
 

 
Observaţii 

 
1.Scrierea de cuvinte şi propoziţii după dictare; 
2.Alegerea variantei corecte de răspuns; 
3. Formularea de răspunsuri la întrebări pe baza 
unui text; 
4.Identificarea numărului de silabe dintr-un 
cuvânt; 
5.Scrierea formelor de plural a cuvintelor; 
6.Scrierea diminutivelor cuvintelor; 
7.Identificarea numărului de cuvinte dintr-o 
propoziţie; 
8.Recunoaşterea grupurilor de litere; 
 

  
 S-a constatat faptul că unii elevi (3 din 30) nu şi-
au însuşit corect scrierea cu literă mare după punct 
şi nu identifică numărul de cuvinte din propoziţie. 
 Cinci elevi întâmpină dificultăţi în formularea de 
răspunsuri. 
 Restul competenţelor au fost atinse cu success de 
întreg colectivul de elevi. 

 
Obiective urmărite la MEM 
 

 
Observaţii 

 
1.Formarea, citirea, scrierea, şi compararea 
numerelor natural de la 0 la 100; 
2.Numărarea şi ordonarea crescătoare şi 
descrescătoare în concernul 0-100; 
3.Identificarea vecinilor unui număr; 
4.Completarea şirului după o anumită regulă; 
5.Efectuarea de calculi (sumă şi diferenţă) cu 
numere de la 0-100; 
6.Aflarea termenului necunoscut; 
7.Rezolvarea de probleme simple utilizând 
operaţiile învăţate; 
 

  
 În urma aplicării evaluării iniţiale, s-au identificat 
observat dificultăţi în ordonarea descrescătoare a 
numerelor şi în aflarea termenului necunoscut. 
 Pe parcursul primului semestru se vor lua măsuri 
ca eceste dificultăţi să fie diminuate şi eliminate. 
Celelalte competenţe vizate au fost rezolvate 
corect de către elevi. 



 

 

8.Recunoaşterea formelor geometrice 
 
Concluzii: În urma evaluării iniţiale s-au descoperit elevii care au dificultăţi de învăţare, urmând ca 

pe parcursul anului şcolar 2019-2020, să se desfăşoare activităţi în completare pentru ameliorarea 
dificultăţilor. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: UNGUREANU ILEANA 
GRĂDINIȚA BUCSANA, SCOALA GIMNAZIALA PRIGORIA 

JUD.GORJ 
 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu.  

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

 
  



 

 

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

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

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

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

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

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul 
grafic,Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-
sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul 
grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  
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UNGUREANU MARIANA 
 
Împreună cu predarea și învățarea o importanță deosebită în cadrul procesului de învățământ o are 

evaluarea. 
Pornind de la definiția verbului “a evalua” (a emite o judecată asupra valorii sau calității unui obiect 

/ produs potrivit unor criterii precise), înțelegem importanța pe care o are evaluarea inițială. 
 Aceasta urmărește să ofere cadrului didactic punctul de plecare în planificarea procesului de predare, 

învățare și se bazează pe analiza competentelor pe care le au elevii in momentul evaluării.  
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare. Este un indicator care oferă posibilitatea de a 

cunoaște capacitatea elevilor, potențialul, dificultățile procesului de învățare ale fiecărui individ, nivelul 
cunostintelor acestuia. 

Prin evaluarea inițială sunt identificate nevoile de învățare și de sprijin ale elevilor. De asemenea 
aceste informații vor cuantifica progresul și succesul de la un punct de pornire inițial. 

Aceasta are în centru educabilul și nevoia lui de a fi motivat și valorizat înțelegându-i-se nevoile de 
învățare. Astfel devine responsabil și actor principal în propriul proces de formare. 

Pentru ca evaluarea inițială să ofere cu fidelitate funcția de prognostic este bine să îi ajutăm pe copii 
să înțeleagă importanța acesteia, să rezolve cu atenție sarcinile propuse.  

 Astfel trebuie să alegem cu mare atenție itemii testelor de evaluare inițială. Aceștia trebuie să reflecte 
nivelul de pregătire al elevilor și să se plieze pe noțiunile necesare însușirii noilor deprinderi. 

O importanta deosebita o are analiza acestora, evidentierea lacunelor. Pe baza rezultatele evaluării 
inițiale apare posibilitatea tratării diferențiate a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățării, utilizarea 
acelor metode și procedee didactice care să asigure învățarea activă.  

Este utilă pentru conceperea și aplicarea unui program de recuperare a noțiunilor fundamentale cu 
scopul de a omogeniza fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Completarea acestor matrice pentru fiecare elev reda cu claritate greselile / lacunele ce trebuie 
remediate (anexa 1). 

Evaluarea initiala trebuie urmata de celelalte forme de evaluare, cu rolul permanent de a regla 
cunostintele 
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Anexa 1 

Conţinuturi / Obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză   
 

 
 

     
 

Pentru o imagine de ansamblu a clasei: 
N
r. 
c
rt
. 

Num
ele şi 
pren
umel
e 

Itemi  Obse
rvatii 

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 inal 

1.                 
2.                

 

 Total: 
FB 

             
  

3.   B              



 

 

4.   S               

5.   I              

 
Analiza probei: 
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Greşeli tipice si masuri amelioratorii 
 



 

 

METODA PROIECTELOR – APLICABILITATE LA NIVEL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: URDĂREAN MARIA, 
ȘCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA, 

 JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

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

Proiectul este o activitate mult mai complexă decât investigaţia. Începe în clasă şi continuă în afara 
şcolii (individual sau în grup) câteva zile sau săptămâni. Se încheie tot în clasă prin prezentarea unui raport 
sau a produselor realizate. Permite o abordare interdisciplinară. La început titlul poate fi sugerat de 
învăţător, apoi de către elevi. Sugerăm câteva titluri: Jurnalul meu, Toamna în imagini, Eu şi mediul 
înconjurător, Revista clasei. Se pot acorda două calificative (unul la elaborare şi altul la prezentare).  

Exemplu: Proiect – Toamna în imagini. Formaţi echipe de câte 4 – 5 elevi. 
 Ce vom realiza? 
 1. Veţi realiza trei planşe intitulate: 
 • Zilele toamnei. Propoziţia  
• Bogăţia toamnei. Cuvântul 
 • Asemănător – Opus  
2. O mapă cu informaţii despre anotimpul toamna. De ce vom realiza proiectul? Vom folosi 

materialele realizate în desfăşurarea lecţiilor de limba română, ştiinţe ale naturii, educaţie plastică, educaţie 
muzicală, educaţie tehnologică. Cum vom lucra? Stabiliţi responsabilităţile fiecărui membru al echipei: - 
adunaţi ziare, reviste, alte publicaţii în care este ilustrat anotimpul toamna; - selectaţi din lecturile citite 
fragmente despre acest anotimp; - pregătiţi materialele de lucru: carton, foarfecă, lipici, creioane colorate, 
acuarele, hârtie glasată. Cum vom aprecia activitatea? Fiecare grupă va prezenta în faţa clasei planşele şi 
mapa cu informaţii. Folosiţi planşele la limba română, ştiinţe ale naturii, educaţie plastică, educaţie 
muzicală, educaţie tehnologică.  

Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. În timpul 
realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe: 

- alegerea metodele de lucru 
- măsurarea şi compararea rezultatelor 
- utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi a echipamentelor 
- corectitudinea şi acurateţea tehnică 
- organizarea ideilor şi materialelor într-un raport 
- calitatea prezentării 
Titlul/subiectul este ales de către profesor, elevi sau împreună, profesor-elevi. Este important ca 

elevii: 
- să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv; 
- să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; 
- să fie nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri; 
- să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiect. 
 Proiectul poate fi individual sau de grup. Pe perioada de realizare a proiectului, elevul are consultări 

permanente cu profesorul. Proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport 
asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat, dacă este cazul. 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ CA FORMĂ DE CUNOAȘTERE A 
COPILULUI 

 
PROF ÎNV. PREȘC. URDEA LENUȚA 

 
 Potrivit Curriculumului pentru învățământul preșcolar-evaluarea ar trebui să urmă-rească progresul 

copilului în raport cu el însuși și mai puțin la norme de grup(relative). 
 Evaluarea este o acțiune complexă,un ansamblu de operații mintale și acționale,atitu-dinale,afective 

în cadrul căreia se precizează:conținuturile și obiectivele ce trebuie evalu-ate;în ce scop și în ce perspectivă 
se evaluează;cum se evaluează;când se evaluează;în ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorificate 
informațiile;pe baza căror criterii se apreci-ază. 

 Evaluarea este o acțiune de cunoaștere care prezintă unele note comune cu procesul de 
cunoștere.Ambele reprezintă procese de cunoaștere intreprinse în scopuri diferite,utilizând instrumente și 
metodologii adecvate și presupun operații de prelucrare și interpretare a da-telor.Evaluarea are ca procese 
componente:măsurarea(ce a învățat copilul)și aprecierea. Aprecierea cuprinde:predicția(nivelul de 
dezvoltare a copilului suficient pentru stadiul ur-mător și în special pentru intrarea în școală)și diagnoza(ce 
anume frânează dezvoltarea co-pilului).Măsurarea nu se reduce doar la procedura de dimensionare 
cantitativă,exprimată în limbajul cifrelor,ci trebuie privită ca proces prin care lucrurile sunt observate și 
diferen-țiate.Ea are deci,caracter informal și se realizează prin observare.Când se realizeză prin limbajul 
cifrelor,procesul de măsurare este mai complet.Trebuie subliniat faptul că unele fenomene supuse evaluării 
nu sunt măsurabile sau nici măcar observabile direct.Măsura-rea marchează un moment al evaluării,fiind 
urmat de prelucrarea datelor obținute recur-gându-se,atuncicând este posibil,la date statistice.Aprecierea se 
definește ca proces de judecare a valorii rezultatelor măsurării. 

 Evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de învățare fiind menită 
să ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul de învățare a copiilor la începu-tul unei activități,de a ști care 
sunt premisele de la care pornim să proiectăm activitățile de învățare. 

 Evaluarea inițială are două funcții:funcția diagnostică și funcția pronostică.Funcția diagnostică 
vizează cunoașterea, de către evaluator, în ce măsură copiii stăpânesc anumite cunoștințe și posedă 
capacități necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un program educațional.Funcția pronostică 
sugerează condițiile probabile de desfășurare a unui pro-gram și îi permite anticiparea rezultatelor. 

 Pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea copilului,este necesar a aprecia ni-velul tuturor 
domeniilor de dezvoltare:dezvoltarea fizică-sănătate și igienă personală,dez-voltarea socio-
emoțională,capacități și atitudini de învățare,dezvoltarea limbajului a comu-nicării și premisele citirii și 
scrierii,dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 

ED. URECHE LUCRETIA 

GR.NR.2 ANIES 

SC.GEN. ,,IUSTIN ILIESIU ’’ANIES 

 
Activitatea pedagogica cuprinde, pe langa actiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 

procese de instruire si educatie, si actiuni intreprinse in vederea constatarii efectelor produse in urma 
desfasurarii activitatii propriu-zise. Rolul actiunilor evaluative il constituie ameliorarea si perfectionarea 
activitatii desfasurate cu grupa de copii. “Procesul evaluativ este totodata si un punct de pornire, deoarece 
activitatea este adecvata nevoilor de educatie si posibilitatilor reale de a le satisface, procesul de evaluare 
capata o structura ciclica, iar evaluarea joaca un rol reglator”.48 Ceea ce este modern insa, in privinta 
evaluarii, se refera la faptul ca astazi, aceasta secventa are in vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obtinute 
si solutiile care se intrezaresc pentru imbunatatirea actiunilor instructiv educative.  

Daca in trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu prescolarii / elevii, cel 
mai mult se punea acentul pe functia de selectie (clasificarea si erarhizarea elevilor dupa valoarea 
performantelor obtinute), in prezent sunt importante functiile de orientare (dirijarea activitatii de invatare 
catre continuturi esentiale) si de reglare si autoreglare (imbunatatirea actiivitatii de invatare).  

Deoarece activitatea din gradinita are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalitati de 
perspectiva, evaluarea este fragmentara, incompleta; procesul evaluarii prescolarilor este dificil si permite 
prognoze pe termen scurt. Astfel ca, metodele traditionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea 
prin probe scrise si evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, 
investigatia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul si proiectul. 

Un rol tot mai important cauta sa dobandeasca astazi metodele interactive de grup. Acestea sunt 
diferite pentru diferitele tipuri de activitati din gradinita. Pentru activitati de predare invatare se folosesc 
mozaicul, cubul, puzzle, invatarea in cerc, harta cu figuri si altele, in tipm ce metodele de fixare, 
consoloidare si evaluare sunt: piramida, ghicitorile, ciorchinele, benzi desenate, posterul, trierea 
asertiunilor, sintetizarea, analizarea si interpretarea imaginilor, categorizarea, etc. 

Dintre acestea, ma voi opri la cateva, inserate uneori de noi in cadrul activitatilor la grupa, mai mult 
sau mai putin constient, unele dintre ele fiind declarate metode de grup interactive abia de curand. 

Trierea asertiunilor reprezinta o metoda bazata pe analiza pentru a reliefa trasaturile definitorii ale 
unei notiuni, idei, opinii, iar asertiunea este un enunt care este dat ca adevar. In cadrul acestei metode, 
obiectivul urmarit este exersarea capacitatii de analiza asupra unor idei in vederea selectarii lor dupa 
diferite criterii. Educatoarea prezinta copiilor enunturi, cerandu-le sa spuna daca sunt adevarate sau false. 
Este clar ca e vorba de exercitii de fixare si evaluare, cunostintele fiind deja insusite, copiii fiind pusi doar 
in situatia de a-si aminti notiuni, informatii sau de a decide natura unei afirmatii. Pentru grupele mici se 
utilizeaza mai ales forma cu imagini a metodei, selectandu-se comportamente in imagini sau diferite 
sarcini si cerandu-le copiilor sa puna buline diferite pentru adevarat si fals. (daca in imagine vad un copil 
ce rupe o floare vor pune, de ex. o bulina neagra, iar daca vad un copil ce ajuta o batrana, una galbena). 
De asemenea, activitatea matematica se poate evalua print-o fisa de acest gen, aducand transformari 
moderne la nivelul itemilor care vor fi « pune buline negre unde e gresit si galbene unde e corect«.  

 
 

 



 

 

Metoda trierii asertiunilor are ca beneficii: exersarea capacitatii de analiza, de decizie, de selectie si 
de a opta ; imbinarea formelor de organizare ; stimularea incredirii in fortele proprii si caracterul 
antrenant. 

 Analizarea si interpretarea imaginilor este o tehnica specifica activitatii didactice care utilizeaza 
fotografii, postere, picturi, planse, desene, pentru a ilustra un subiect atunci cand contactul cu realitatea nu 
este posibil sau cand secventa didactica impune analizarea imaginilor si interpretarea acestora. Obiectivul 
urmarit in folosirea acestei medode il constituie exersarea capacitatii de a analiza o imagine in scopul 
intelegerii unui continut abordat. Una dintre modalitatile de desfasurare a actului didactic ce include 
metoda anlizei imaginilor, se comporta astfel: educatoarea imparte colectivul in grupe de cate patru copii 
si le imparte imagini diferite. Se anunta sarcina, prezentati ce aveti in imagini. La varsta prescolara 
operatiile gandirii fiind in etapa de exersare, e necesar ca educatoarea sa directioneze copiii spre analiza 
plansei. Imaginea poate fi prezentata de un lider sau toti copiii pot participa la raspuns. O alta modalitate 
de utilizarea metodei este evaluarea povestilor sau a poeziilor invatate; mai multe planse, imagini sunt 
analizate, descrise in vederea recunoasterii apartenentei la o anumita poveste/poezie si cu scopul de a-si 
reaminti anumite aspecte legate de lumea povestilor sau de a reactualiza poezii.  

La final, copiii pot fi evaluati in functie de acuratetea prezentarii, de identificarea corecta a 
elementelor, de utilizarea cuvintelor cheie care imbraca prezentarea. Analizarea si interpretatrea 
imaginilor poate implica copiii in adevarate dispute de sustinere a argumentelor pro si contra. Astfel, 
avantajele metodei se refera la49: stimularea competitiei, a confruntarii de idei, a cooperarii; exersarea 
operatiilor gandirii; evaluarea reprezentarilor copiilor; formarea si dezvoltarea abilitatii de expunerea a 
ideilor si exersarea capacitatii de a descrie.  

De asemenea, o alta metoda, folosita de noi, dar nu chiar sub aceasta forma, desi mai dificila pentru 
nivelul I, este Diagrama Venn, care selecteaza asemanarile dintre doua notiuni, fenomene, personaje, etc. 
se pot desena/forma doua cercuri suprapuse partial (pentru asemanari) in care sa se puna de exemplu 
imagini specifice pentru Scufita Rosie si Alba ca Zapada, iar pe partea de intersectie a cercurilor sa se afle 
trasaturi comune. Astfel, metoda se poate utiliza pentru eval ;uarea notiunii de copil, fetita-baiat, pentru 
anotimpuri, fenomene, animale salbatice-domestice, etc. modul in care noi foloseam aceasta metoda sau 
elemenete ale acesteia, era impartirea unor personaje, de ex. dupa trasaturi: personaje pozitive/bune si 
negative/rele.  

Invatamantul modern a impus o organizare a procesului instructiv – educativ care sa se bazeze pe 
precizarea si analiza a ceea ce trebuie sa faca si sa stie prescolarul in urma instruirii. “Pentru copil, sa stie, 
sa inteleaga, inseamna sa stabileasca relatii intre diferite domenii de cunoastere, ceea ce presupune o 
abordare interdisciplinara50” a actului didactic, deci si a evaluarii. Acest tip modern de apreciere prezinta 
avantaje pentru ambii colaboratori ai ademersului instructiv. Dezvoltarea creativitatii, realizarea unei 
compozitii plastice personale, stimularea abilitatilor practic-aplicative, dezvoltarea comunicarii si a 
simtului estetic sunt doar cateva avantaje pentru prescolari, iar in ceea ce priveste cadrul didactic, 
evaluarea interdisciplinara este o sursa de date despre calitatea activitatii desfasurate. 

In vederea realizarii unor astfel de evaluari, au loc transformari la nivelul itemilor, prin inlocuirea 
celor de tipul: incercuieste, coloreaza, uneste cu o linie, cu itemi care ofera copiilor posibilitatea de a-si 
constitui aproape singuri fisa de lucru: decupeaza si aplica, completeaza prin pictura sau desen, cauta si 
lipeste. (anexa 1). 

“Importanta si necesitatea unei evaluari care sa ghideze activitatea au devenit atat de astringente, 
incat se utilizeaza frecvent sintagma: - invatare asistata de evaluare. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. URIAN CORNEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ URIU, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
Hărţile conceptuale 
Deşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii, hărţile conceptuale (introduse şi descrise de J. 

Novak, în 1977) reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele 
pe care le deţin elevii, ci, mult mai important, relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, 
informaţiile internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind 
şi integrând cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare. 

 „Hărţile conceptuale („conceptual maps”) sau hărţile cognitive („cognitive maps”) pot fi definite 
drept oglinzi ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează. Reprezintă un 
mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, învăţare, cercetare 
şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele.” (Oprea, 2006, 255). 

 „Ele sunt imaginile noastre despre lume, arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea. 
Hărţile nu indică doar cunoaşterea, ci şi non-cunoaşterea.” (Siebert, 2001, 172). 

Harta cognitivă ia forma unei reprezentări grafice care permite „vizualizarea organizării procesărilor 
mentale a informaţiilor legate de o problemă de conţinut sau concept” (Joiţa, 2007, 22). Poate fi integrată 
atât în activităţile de grup, cât şi în cele individuale. 

 În practica educaţională, se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale, diferenţiate prin 
forma de reprezentare a informaţiilor (Oprea, 2006, 260-262):  

a. Hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen” 
Se plasează în centrul hărţii conceptul nodal (tema centrală), iar de la acesta, prin săgeţi, sunt marcate 

legăturile cu noţiunile secundare. 

 
 b. Hartă conceptuală ierarhica Presupune reprezentarea grafică a informaţiilor, în funcţie de 

importanţa acestora, stabilindu-se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare. Se obţine o 
clasificare a conceptelor, redată astfel:  

c. Harta conceptuală lineară  
Specificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a informaţiilor. 
 d. Sisteme de hărţi conceptuale  
Se diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adăugarea inputs şi outputs (intrări şi 

ieşiri).  
Realizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape (adaptare după Oprea, 2006, 

259-260):  
1. Elaborarea listei de concepte (idei) şi identificarea exemplelor. 
2. Transcrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie (pot fi utilizate coli de 

culori diferite pentru concepte şi exemple).  
3. Se plasează pe o coală de flip-chart mai întâi conceptele, organizându-le adecvat în funcţie de tipul 

de hartă conceptuală ce va fi realizată. 
4.  Dacă este cazul, se pot identifica şi adăuga şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţelegerea sau 

de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale. 



 

 

5.  Se marchează prin săgeţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare /derivare/coordonare 
stabilite între concepte/idei. Dispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale. 

6.  Se notează pe săgeţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre 
concepte.  

7. Se plasează pe hartă şi exemplele identificate, sub conceptele pe care le ilustrează, marcându-se 
această conexiune printr-un cuvânt de genul: exemplu.  

8. Se copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie, plasând conceptele şi exemplele aferente 
acestora în interiorul unei figuri geometrice (se aleg figuri geometrice diferite pentru concepte şi exemple).  

 Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale:  
• facilitează evaluarea structurilor cognitive ale elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între 

concepte, idei etc.; 
• determină elevii să practice o învăţare activă, logică; 
• permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi 

ajute să-şi regleze anumite componente ale acestuia; 
•  asigură „vizualizarea” relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pregătirii elevilor; 
• facilitează surprinderea modului în care gândesc elevii, a modului în care îşi construiesc demersul 

cognitiv, permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea instruirii; 
• pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare; 
• pot servi ca premise pentru elaborarea unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, 

accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare.  
• permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenţia şi 

elemente de ordin afectiv („O hartă cognitivă conţine atât cunoştinţe abstracte, cât şi empirice, şi totodată 
logici afective, cum ar fi entuziasmul sau respingerea.” - Siebert, 2001,170); 

• subsumate demersului de evaluare formativă, evidenţiază progresul în învăţare al elevilor;  
• pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc..  
 În sfera dezavantajelor includem: 
• consum mare de timp; 
• risc crescut de subiectivitate în apreciere, în absenţa unor criterii de evaluare clare; 
• efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor, care trebuie să respecte anumite standarde şi 

rigori impuse de specificul acestei metode.  
 



 

 

Nume…………………………… Data……….………………. 
CALIFICATIV……...  
 

 
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ MEM – CLASA I 

 
URSACHE ANGELICA 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

DATA…………………. 
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ, clasa I 
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 
Competențe specifice: 
1.1 Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de adunări și scăderi în 

concentrul 0 – 31; 
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat; 
Obiective propuse: 
1. Să raporteze corect numărul la cantitate; 
2. Să scrie vecinii numerelor date; 
3. Să efectueze operația de adunare sugerată de textul problemei și desen ; 
4. Să enumere numerele pare în concentrul 0 – 10; 
5. Să ordoneze crescător și descrescător numerele date; 
6. Să compare două numere punând semnul de relație corespunzător; 
7. Să încercuiască obiectele de igienă personală; 
8. Să identifice corect părțile componente ale unei plante, marcându-le cu culoarea indicată; 
9. Să efectueze o operație de scădere sugerată de text și desen; 
10. Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 10. 
Itemi:  
I1. Raportează corect numărul la cantitate; 
I2. Scrie vecinii numerelor date; 
I3. Efectuează operația de adunare sugerată de text și desen; 
I4. Enumeră și colorează numerele pare în concentrul 0 – 10; 
I5. Ordonează crescător și descrescător numerele date; 
I6. Compară două numere punând semnul de relație corespunzător; 
I7. Încercuiește obictele de igienă personală; 
I8. Identifică părțile componente ale unei plante marcându-le corect cu culoarea indicată; 
I9. Efectuează operația de scădere sugerată de text și desen; 
I10. Efectuează adunări și scăderi în concentrul 0 – 10. 
 
Descriptori de performanţă: 
 

Calific. 
Item 
 

FOARTE BINE BINE 
 

SUFICIENT 

I1 Raporează corect numărul la 
cantitate la toate situațiile  

Raporează numărul la 
cantitate la 2 situații 

Raportează numărul la 
cantitate la 1 situație 

I2 Scrie corect vecinii tuturor 
numerelor 

Scrie corect vecinii doar la 4 
numere 

Scrie vecinii a 3numere 
sau partial 

I3 Scrie și efectuează corect 
operația sugerată de text 

Scrie corect operația dar 
greșește rezultatul 

Scrie gresit operația dar 
pune corect rezultatul 

I4 Colorează toate numerele pare Colorează doar 4 numere 
pare 

Colorează 3 numere pare 
sau parțial 

I5 Ordonează corect crescător și 
descrescător numerele 

Ordonează crescător și 
descrescător având 2 greseli 

Ordonează crescător și 
descrescător având 4 
greșeli 

I6 Pune semnul de relație corect 
între toate perechile de numere 

Pune semnul de relație doar 
la 4 numere 

Pune semnul de relație 
corect doar la 3 numere 

I7  Incercuiește 4 obiecte de igienă 
personală 

Incercuiește 3 obiecte de 
igienă personală 

Incercuiește 2 obiecte de 
igienă personală 

I8 Identifică părțile plantei 
marcându-le corect prin culoare 

Identifică părțile plantei 
având o singură greșeală 

Identifică parțial părțile 
componente ale plantei 



 

 

I9 Scrie și efectuează corect 
operația sugerată de text 

Scrie corect operația dar 
greșește rezultatul 

Scrie greșit operația dar 
pune rezultatul corect 

I10 Efectuează corect toate 
exercițiile  

Rezolvă exercițiile având 2 
greșeli 

Rezolvă exercițiile având 4 
greșeli 

 
Acordarea calificativelor: 

Realizeaza toti itemii corect si complet   
Realizeaza corect 6/7itemi si 3 itemi partial   
Realizeaza Corect 4/5 itemi, partial 3 si incorect 2  
Realizeaza partial 3 /4 itemi si incorect 7/6 itemi   

 
CALIFICATIVELE ELEVILOR 

Nr. 
crt. 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Calif. 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
25.             
26.             
27.             
28.             
29.             
30.             
11.             
32.             

 
  



 

 

Realizarea obiectivelor: 
Nr 
elevilor 
care au 
realizat 
ob. 

 
FB 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 

          

B           

S           

I           
 

 
Aprecierea cu calificative: 

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient 
Nr. elevi     

 
Concluzii: 
Puncte tari: 
 
Majoritatea elevilor: 
 
Puncte slabe: 
 
Majoritatea elevilor: 
 
 
Măsuri ameliorative: 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

ÎNTOCMIT: PROF. ANDREI VASILE URSACHE 
COLEGIUL TEHNOLOGIC ,,SPIRU HARET” 

 PIATRA NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ 
 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
 măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit; 
 aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
 formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
 se face la începutul cursului. 
 corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
 este indicator. 
 servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
 fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
 permite ajustarea strategiilor de predare. 
 permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să efectuați colectarea de 
date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: personal, familie, social etc. Mai întâi simpla 
evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta va servi la cunoașterea elevului. 

La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip obțineți 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să adapteze sau să adapteze programulului 
de predare-învățare. 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 



 

 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
Bibliografie: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR URSU CORINA IOANA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ” SÂMBĂTENI 

 
În științele educației, evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și a 

condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și 
profesională a tinerei generații. Evaluarea vizează toate componentele sistemului educativ, atât cele de 
intrare ( participanți, resurse materiale) și ieșire (absolvenți, competențe, posibilități de integrare socio-
profesională), cât și cele procesuale (obiective, conținut, metode, etc.). Un obiectiv foarte important îl 
reprezintă progresul realizat de elevi de la o etapă la alta a instruirii, progres privit atât ca volum și calitate 
a cunotințelor, cât și ca dinamică a capacităților intelectuale, afectiv-motivaționale și atitudinale ale elevilor. 
Evaluarea iniţială urmărește „acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise „cognitive şi atitudinale”, capacităţi, 
interese, motivaţii, necesare integrării în activitatea următoare. 

De asemenea, evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru 
etapa imediat următoare fiind indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar, la începutul unui semestru, dar si la 
începutul fiecarei lecții, așa cum remarca I. T.Radu : 

„La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod traditional, a verificarii 
lecției anterioare. In funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecții sau va aduce corecturi, ajustari, completări. Pot fi 
propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. În această perspectivă, chiar de 
la începutul unei lecții, evaluarea inițială indeplinește o funcție pronunțat predictivă.” 

Funcții importante ale evaluării inițiale sunt funcția diagnostică și funcția prognostică. 
Funcția diagnostică a evaluării inițiale urmărește cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc 

cunoștințele predate, identifică lacunele și golurile pe care elevii le au dar și conceptele stăpânite de elev 
cu ajutorul cărora acesta va putea asimila noi conținuturi și fondul de reprezentări care să favorizeze 
înțelegerea acestor conținuturi. 

Funcția prognostică presupune rationalitate, determinare și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a 
resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. Aceasta sugerează profesorului condițiile 
prealabile desfășurării noului program condiții care permit anticiparea rezultatelor 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele dorite, trebuie să se țină seama de următoarele: 
- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea metodelor și procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale 

ale elevilor; 
- îmbinarea eficientă și alternativa a tuturor formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe 

grupe). 
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METODA INTERACTIVĂ DE GRUP “PĂLĂRIILE GÂNDITOARE” 
UTILIZATĂ ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR URSU NICOLETA, 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAȘI 
 
Metoda Pălăriilor gânditoare este o tehnică de stimulare a creativității, fiind inventată de către 

Edward De Bono.  
METODA Pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor 

care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.  
Această metodă poate fi folosită cu succes și la nivel preșcolar, mai ales în activitățile de educare a 

limbajului, stimulând creativitatea și gândirea laterală. 
În evaluarea inițială putem folosi cu succes metoda Pălăriilor gânditoare, de exemplu, în 

reactualizarea unor noțiuni despre personaje din povești și despre acțiunea acestora. Poveștile trebuie 
cunoscute foarte bine de către copii. 

Putem împărți grupa de preșcolari în 6 grupuri a câte 4 copii.  
Se împart cele 6 pălării gânditoare copiilor şi se explică rolurile fiecărei pălării.  
Fiecare grup va gândi diferit în fucție de culoarea pălăriei, va avea un alt rol, altă atitudine, alte idei. 

Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul. 
Pălăria albă → informează concret, detașat faptele  
Cei ce poartă pălăria albă trebuie să ofere informaţii şi imagini atunci când acestea i se cer. Nu oferă 

interpretări, opinii, nu se implică emoțional, nu empatizează. Sunt obiectivi şi relatează exact datele.  
Gânditorul pălăriei albe este disciplinat şi direct.  
În cadrul evaluării despre personaje și acțiuni din povești, Pălăria albă răspunde la întrebări de 

genul: Cum se numește povestea?, Care sunt personajele poveștii?, Cine a văzut prima dată mărul?, Cine l-
a rupt din copac?, Cine a fugit cu mărul în spate?, Cine i-a împăcat pe iepuraș, pe cioară și pe arici?, Cum 
s-a terminat povestea? (de exemplu, în cadrul poveștii „Mărul” de V. Suteev ) 

Pălăria roşie → spune ce simte despre anumite fapte, personaje 
Această pălărie dă frâu liber emoţiilor şi sentimentelor. Ea face posibilă vizualizarea, exprimarea 

acestora. Pălăria roşie permite gânditorului să exploreze sentimentele celorlalţi participanţi la discuţie, 
întrebându-i care este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”, adică din punct de vedere emoţional şi 
afectiv. Cel ce priveşte din această perspectivă nu trebuie să-şi justifice feeling-urile şi nici să găsească 
explicaţii logice pentru acestea. 

Roşu poate însemna şi supărarea sau furia, descătuşând stările afective.  
În cadrul poveștii „Mărul” de V. Suteev, Pălăria roșie răspunde la întrebări de genul: 
Ce credeți că a simțit iepurașul când a văzut mărul?, Cum crezi că s-a simțit cioara când l-a ajutat pe 

iepuraș?, Cum crezi că s-a simțit ariciul când a prins mărul?, Cum crezi că s-au simțit cei trei când s-au 
certat?. 

Pălăria galbenă → aduce beneficii creativ 
Culoarea galben simbolizează strălucire, optimism. Oferă o perspectivă pozitivă şi constructivă 

asupra situaţiei. 
Este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se concentrează asupra aprecierilor 

positive. Exprimă speranţa, luptă pentru a găsi suporturi logice şi practice diveselor probleme. Oferă 
sugestii, propuneri concrete şi clare. Apreciază aspectele pozitive. 

În cadrul poveștii Mărul de V. Suteev, Pălăria galbenă răspunde la întrebări de genul: 
Ce au împărțit cele trei ființe?, Care sunt avantajele acestei împăcări?, Ce învățăm din întâmplarea 

aceasta?, De ce i-a ajutat ursul?, Cum i-a ajutat ursul?. 
Pălăria neagră → identifică greşelile, riscurile, critică 
Este pălăria prudenţă, grijă, avertisment, judecată, concentrată în special pe aspectele negative ale 

lucrurilor. Gânditorul pălăriei negre punctează ce este greșit, care sunt erorile. Explică ce nu se potriveşte 
şi de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greşelile demersurilor propuse. Nu este o argumentare 
ci o încercare obiectivă de a evidenţia elementele negative. 



 

 

Oferă o perspectivă tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie. Este perspectiva gândirii negative, 
pesimiste.  

În cadrul poveștii Mărul de V. Suteev, Pălăria neagră răspunde la întrebări de genul: Când s-a 
comportat greșit iepurașul?, Ce nu v-a plăcut în poveste?, Cu ce a greșit ariciul?, Dar cioara cu ce a greșit?, 
Dacă nu ar fi apărut ursul s-ar mai fi împăcat cei trei?. 

Pălăria verde → generează ideile noi – efortul 
Simbolizează găndirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, renaşterea, valoarea seminţelor. 

Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Este folosită pentru a ajunge 
la noi concepte şi noi percepţii, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală este specifică acestui tip de 
pălărie. Cere un efort de creaţie, găsind rezolvări la conflictele din poveste. 

În cadrul poveștii Mărul de V. Suteev, Pălăria verde răspunde la întrebări de genul: Ce sfaturi vreți 
să-i dați iepurașului?, Dar ciorii?, Dar ariciului?, Dacă nu cerea ajutorul ciorii, cum putea da iepurașul mărul 
jos din copac?, Dacă ariciul ascundea mărul, ce făceau iepurașul și ciora?, Dacă nu venea ursul, ce ar fi 
făcut cei trei, la cine ajungea mărul?. 

Pălăria albastră → clarifică 
Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. Pălăria albastră este dirijorul 

orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării.  
Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile pe 

parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit.  
Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Rezolvă conflictele şi insistă pe construirea 

demersului gândirii. Intervine din când în când şi de asemeni la sfârşit. 
În cadrul poveștii Mărul de V. Suteev, Pălăria albastră răspunde la întrebări de genul: Ce a făcut 

iepurașul?, Dar cioara?, Dar ariciul?, Cine i-a împăcat pe cei trei?, Cum a procedat ursul?, De ce credeți că 
se va comporta altfel iepurașul cu prietenii lui?.  

Pălăriile gânditoare pot fi purtate pe rând de participanţi sau toţi subiecţii antrenaţi în discuţie pot fi 
sub aceeaşi pălărie în acelaşi timp. Utilizând tehnica pălăriilor gânditoare, gânditorul este provocat să 
schimbe pălăriile, facilitându-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece nu este constrâns să aibe doar o 
singură perspectivă. 

Putem folosi cu succes metoda Pălăriilor gânditoare” în cadrul evaluării inițiale pentru 
recunoașterea personajelor și a acțiunilor din povești, stimulând creativitatea preșcolarilor, gândirea 
colectivă şi individuală, respectul pentru opinia celuilalt; încurajarea comunicării libere a gândurilor, 
exteriorizarea emoțiilor și a sentimentelor. 
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TIPURI DE ITEMI UTILIZAȚI ÎN 
EVALUARE LA DISCIPLINA ISTORIE (CLASA A IV-A) 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR URUC CECILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂLTINENI 

ORAȘ NEHOIU, JUD. BUZĂU 
 
În demersul de proiectare a oricărei probe de evaluare, etapa imediat următoare definitivării matricei 

de specificații o constituie scrierea efectivă a itemilor, elemente de bază ale instrumentului de evaluare, pe 
baza obiectivelor de evaluare clar formulate. 

În redactarea unei probe de evaluare didactică trebuie să avem în vedere următoarele componente: 
-obiectivele didactice; 
-conținuturile itemilor; 
-rezolvările itemilor și modul de acordare a calificativelor (descriptorii de performanță); 
-performanța maximă care reprezintă nivelul comportamental maxim ce poate fi atins de elev; 
-performanța minimă atinsă care semnifică nivelul comportamental minim ce atestă dobândirea de 

către elev a calităților necesare pentru trecerea într-o etapă următoare de instruire. 
 Itemii trebuie construiți în așa fel încât răspunsurile obținute să nu fie posibile de interpretări diferite, 

iar notarea să se poată face în modul cel mai riguros pe baza unui punctaj stabilit anterior. 
Itemii pot fi clasificați în trei categorii: 
-itemi obiectivi; 
-itemi semiobiectivi; 
-itemi subiectivi( cu răspuns deschis); 
Itemii obiectivi sunt cei care realizează o structurare a sarcinilor propuse elevilor în concordanță cu 

obietivele testului din care fac parte.În categoria itemilor obiectivi sunt incluși : 
a) Itemii cu alegere duală( cu răspuns alternativ) solicită elevii să selecteze unul dintre cele două 

răspunsuri posibile: da / nu, adevărat / fals, corect /incorect.  
b) Itemii cu alegere multiplă reprezintă cel mai utilizat tip dintre itemii obiectivi. Aceștia pun elevul 

în situația de a alege un răspuns dintr-o listă de alternative. Ei sunt formați dintr-un enunț, urmat de un 
număr de opțiuni din care elevul trebuie să aleagă răspunsul corect.  

c) Itemii de tip ,, pereche” solicită elevilor stabilirea unor corespondențe între cuvinte, propoziții, 
fraze, date sau alte categorii de simboluri distribuit pe două coloane paralele. 

Itemii semiobiectivi poate testa o gamă mai largă de capacități intelectuale, elevul fiind pus în situația 
de a construi răspunsul și nu de a-l alege dintr-o listă de opțiuni date. În această categorie de itemi sunt 
incluși:  

a) Itemii cu răspuns scurt presupun un răspuns care constă într-un cuvânt sau număr redus de cuvinte, 
maxim o propoziție. 

b) Itemii de completare constau în enunțuri lacunare, incomplete, răspunsul constând în completarea 
spațiilor libere. 

c) Întrebările structurate face trecerea de la itemii obiectivi la cei subiectivi.O întrebare structurată 
este formată din mai multe întrebări, de tip obiectiv sau semiobiectiv, legate între ele printr-un element 
comun. Răspunsurile unei întrebări structurate pot varia de la un răspuns la alegere, până la realizarea unor 
minieseuri. 

Itemii subiectivi testează obiectiv, vizează originalitatea, creativitatea și caracterul personal al 
răspunsului.Ei sunt, în general, ușor de construit, dar apar dificultăți în ceea ce privește obiectivitate 
evaluării.Din acest motiv sunt necesare criterii clare, pe baza cărora se alcătuiește baremul de corectare și 
notare. 

 Necesitatea de a evalua abilități și competențe de complexitate ridicată, face ca, în cazul istoriei, 
forma de evaluare cea mai des întâlnită să fie itemii de tip subiectiv- eseurile. 

 Itemul de tip eseu cere elevului să construiască, un răspuns liber în conformitate fie cu un set de 
cuvinte date, fie cu o sursă istorică. Cu cât cerințele sunt mai precis formulate și mai direct ilustrate în 
schema de notare, cu atât crește fidelitatea punctării. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: UTAN IOANA ILEANA 
GRĂDINIȚA P. P. VASILE BERCI,, CALINESTI 

 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu.  

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

 
  



 

 

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

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

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

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

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

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

 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: UDRICĂ CRISTINA- MĂDĂLINA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT, CRAIOVA 
 
În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat.  

Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele: 
 - metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului; 
- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare.  

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ŞCOALA PROFESIONALĂ ,,GEORGE COŞBUC” MEDIEŞU AURIT, 

STRUCTURA IOJIB 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: UHL TIMEA 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

 Evaluarea orală 
Evaluarea prin probe orale constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte 

identificarea cantităţii şi calităţii instrucţiei. 
 Pentru eliminarea dezavantajelor se pot stabili restricţii privind: - durata chestionării - pregătirea din 

timp a întrebărilor - utilizarea unei fişe de evaluare orală. 
 Metoda de evaluare scrisă 
 Pentru evaluarea scrisă, este necesar să se stabilească unele criterii de apreciere. 
 - La cerinţele de conţinut, ar trebui să se ţină cont de volumul şi corectitudinea cunoştinţelor, de 

rigoarea demonstraţiilor (acolo unde este cazul). Important este întotdeauna să nu se omită cunoştinţele 
esenţiale din materia supusă verificării (examinării).  

- Prezentarea conţinutului să se facă sistematic şi concis, într-un limbaj inteligibil (riguros din punct 
de vedere ştiinţific şi corect din punct de vedere gramatical).  

- Forma lucrării presupune şi o anumită organizare a conţinutului (în funcţie de specificul acestuia), 
unele sublinieri, realizarea unor scheme, tabele şi grafice, pentru a pune în valoare unele idei principalele 
şi a-i permite corectorului să urmărească, mai uşor, aceste idei. Când se recurge la citate, este necesar să se 
indice şi sursa. 

 Examen concurs 
Examenul este o modalitate de evaluare care se constituie ca o etapă finală a unei curse mai mari. El 

presupune o cântărire, o cumpănire, o circumscriere a competenţelor achiziţionate până la un moment dat. 
El are funcţia dominantă de constatare şi de diagnosticare a unor achiziţii, considerate deja ca existente. 
Examenul se prezintă ca o formă de control relativ separată faţă de programul de instruire, având şi funcţia 
de bilanţ, cu scopul de orientare şcolară şi predictivă.  

Concursul presupune confruntare, luptă, întâlnire şi concurenţă între persoane ce cred a avea o 
anumită competenţă într-o direcţie a formării. Probele de concurs apelază la relevarea unor: 

- cunoştinţe acumulate în domeniul specialităţii sau domenii conexe, care au valoare operaţională 
pentru profilul vizat; 

- aptitudini şi interese; 
- abilităţi în cazul domeniilor aplicative. 
 Proba practică a examenului în vederea obţinerii definitivatului în învăţământ  
 Inspecţia şcolară reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc îndrumarea, controlul şi evaluarea 

activităţii desfăşurate de cadrele didactice, colectivele de catedră / comisiile metodice, conducerile 
unităţilor de învăţământ, inspectorii şcolari, inspectorii şcolari de specialitate, inspectori şcolari generali 
adjuncţi şi inspectorii şcolari generali, în cadrul procesului de învăţământ. 

 Cadrele didactice care au atribuţii în domeniul inspecţiei şcolare trebuie să posede următoarele tipuri 
de competenţe:  

a) competenţe profesionale: 
- să deţină o foarte bună pregătire ştiinţifică în domeniu; 
- să stăpânească problematica specialităţii şi metodici disciplinei inspectate; 
- să stăpânească comunicativitatea, empatia, capacitatea de prevenire şi rezolvare a conflictelor, 

receptivitatea la nou, capacitatea de a proiecta, organiza, evalua şi lua decizii, obiectivitatea, 



 

 

responsabilitatea, cercetarea si inovarea practicii şcolare si extraşcolare, cunoaşterea elevului, creativitatea, 
flexibilitatea; 

b) competenţe sociale:  
- să-şi întemeieze acţiunile pe valori profesionale şi sociale şi nu pe criterii subiective; 
- să deţină capacitatea de proiectare a obiectivelor şi finalităţilor pornind de la priorităţi; 
-să deţină capacităţi de cooperare, comunicativitate, reprezentativitate, iniţiativă, curaj, rezistenţă la 

efort, echilibru emoţional; 
c) competenţe de evaluare: 
- să stăpânească tehnicile de control, de apreciere, de îndrumare, de perfecţionare, de 

autoperfecţionare; 
- să deţină capacităţi de analiză şi sinteză, de construire a unor alternative, de luare a unor decizii 

optime în funcţie de contextul dat; 
- să respecte specificul fiecărui tip de inspecţie; 
- să poată aplica normele de deontologie profesională; 
- să poată formula cu tact opinii profesionale; 
-să stăpânească tehnicile de verificare a îndeplinirii şi respectării deciziilor, a măsurilor şi 

îndrumărilor consemnate. 
Funcţiile inspecţiei şcolare sunt următoarele: 
a) de diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată; 
b) de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ; 
c) de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de învăţământ; 
d) de monitorizare a eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planului de măsuri; 
e) de reglare/autoreglare a sistemului şi/sau a procesului de învăţământ. 
Funcțiile îndeplinite de fiecare formă de evaluare enumerată și argumentarea lor:  

Tipuri de evaluări 
 

Funcţii îndeplinite Argumente 

evaluare orală Diagnostică 
 
 
Prognostică 
 
 
 
Motivaţională 

Identificarea nivelului performanţei, a 
punctelor tari şi slabe, pe domenii ale 
performanţei 
Estimarea domeniilor sau a zonelor cu 
performanţe viitoare maximale ale 
educabililor 
 
Activează şi stimulează autocunoaştarea, 
autoaprecierea, valenţele metacognitive în 
raport cu obiectivele procesului 
educaţional stabilite de la început 

test scris Diagnostică 
 
 
Prognostică 
 
 
Motivaţională 

Identificarea nivelului performanţei, a 
punctelor tari şi slabe, pe domenii ale 
performanţei 
Estimarea domeniilor sau a zonelor cu 
performanţe viitoare maximale ale 
educabililor 
Activează şi stimulează autocunoaştarea, 
autoaprecierea, valenţele metacognitive în 
raport cu obiectivele procesului 
educaţional stabilite de la început 

examen concurs Diagnostică 
 
 
De selecţie 

Identificarea nivelului performanţei, a 
punctelor tari şi slabe, pe domenii ale 
performanţei 
Clasificarea candidaţilor în ordinea 
descrescătoare a nivelului de performanţă 
atins 



 

 

proba practică a examenului în 
vederea obţinerii definitivatului 
în învăţământ 

Diagnostică 
 
 
De selecţie 
 
 
Motivaţională 

Identificarea nivelului performanţei, a 
punctelor tari şi slabe, pe domenii ale 
performanţei 
Clasificarea candidaţilor în ordinea 
descrescătoare a nivelului de performanţă 
atins 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ULMAN IRINA ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 BUHĂCENI, JUD. BOTOȘANI 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală, investigaţia,chestionarul,testele. Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului, cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate) și a formula cerinţele 
următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza că ,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR UNGUREAN LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27, STRUCTURĂ GRĂDINIȚA P.P NR.3, 

TIMIȘOARA 
PROF. ÎNV. PRESCOLAR ȘI PRIMAR OBEADA SANDA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27, STRUCTURĂ GRĂDINIȚA P.P NR.3, 
TIMIȘOARA 

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

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

 Evaluarea este menită să estimeze progresele de învățare și să cerifice capacitățile formate,să 
identifice ceea ce copilul nu a înteles sau nu stăpânește.În aceleași timp,vizează să descopere disfuncții din 
procesul de predare-învățare-evaluare,să distingă sursele erorilor,să certifice calitatea predării și învățării. 
În pedagogia modern se caută în mod permanent dezvoltarea de metode, tehnici și instrumente care să ajute 
să mobilizeze, să sprijine copilul în procesul de învățare. 

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, formativă şi finală. 
a)Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil.Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

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

b) Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. c)Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi 

Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate pot fi amintite: 
- lucrările practice, 
-portofoliile cu produsele copiilor, 
- aprecierile verbale, 
-autoevaluarea, 
-serbările, 
- discuţiile individuale cu copiii, 
- afişarea lucrărilor, 
- aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi, buline 

roșii), medalii, 
- „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi preferinţe. 
 Modalităţile de evaluare cele mai utilizate sunt cele specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu 

simboluri şi evaluările verbale. Cu toate acestea, evaluarea cu calificative deţine un procent destul de mare, 
mai mare decât cel al metodei portofoliilor sau cel al autoevaluărilor. Acest fapt se datorează dorinţei 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar de a pregăti copilul pentru sistemul de evaluare utilizat în 
învăţământul primar şi, totodată, faptului că utilizarea portofoliilor este o metodă insuficient explorată în 
sistemul formării iniţiale şi cel al formării continue, o modalitate mai elaborată de evaluare, mai rafinată, 
care solicită o interpretare a unor rezultate de diverse tipuri, în baza unor criterii foarte bine formulate – 
altfel spus, solicită mai mult timp şi mai mult efort. Eficienţa ei este însă mult mai mare în privinţa reflectării 
progreselor realizate de către copil.  



 

 

Cadrelor didactice trebuie ca , în momentul evaluării trebuie să transmită cu claritate sarcinile pe care 
copiii le au de îndeplinit, criteriile de evaluare a rezultatului şi finalitatea întregii sarcini. 

 Comunicarea rezultatelor evaluării este considerată a avea un rol foarte important pentru că: 
- stimulează interesul copilului pentru a veni la grădiniţă; 
- evită formarea unui tip de judecată socială bazată pe etichetare; 
- ajută copilul să îşi formeze o imagine corectă despre sine. 
 Cadrul didactic trebuie să: 
- „Să explice foarte bine, clar şi pe înţelesul celor mici, sarcinile pe care le au de îndeplinit şi, mai 

ales, cu ce consecinţe şi pentru ce, ca şi finalitate”. 
- „Să evite să spună unui copil că nu a făcut nimic bine, pentru a nu-l înhiba”. 
- „Copiii nu trebuie supraapreciaţi sau subapreciaţi. Ceilalţi copii din jurul lui observă şi trebuie 

învăţaţi să îl încurajeze, iar copilul trebuie să înţeleagă ce a greşit şi să accepte că a greşit.” 
- „Să vadă dacă este mulţumit sau nemulţumit copilul de lucrarea lui şi să găsească ceva bun, chiar 

dacă este nemulţumit copilul („N-am lucrat frumos„). Efortul copilului trebuie apreciat.” 
- „Copilului i se comunică unde a greşit şi ce trebuie să facă pentru a cunoaşte rezultatele muncii lui 

şi a şti cum să procedeze pentru a-şi îmbunătăţi performanţa”. 
- O condiţie extrem de importantă a unei evaluări, cu efect benefic asupra progresului în învăţare a 

fost considerată nuanţarea aprecierilor verbale („Şi tu poţi!”) şi tonul cald, „sfătuitor” al vocii educatoarei 
în situaţia identificării greşelilor. „Nu trebuie ascuns copilului că are lacune, trebuie să ştie ce a greşit, dar 
totul trebuie făcut cu zâmbet şi stimulativ: ”Şi tu ai făcut bine, dar poţi şi mai bine!”. 

 Evaluarea este privită ca fiind un mijloc de stimulare a participării copiilor la activitate, un mod 
suportiv de încurajare a performanţei bazate pe criterii clar formulate către copii, punând accent mai mult 
pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai puţin pe eşecuri sau greşeli, tocmai pentru a-i da mai multă încredere 
în sine, dar şi a-i contura o imagine de sine conformă cu realitatea. 

Se comunică părinţilor în privinţa evaluării copiilor lor: 
• Rezultatele reale în urma aplicării diverselor instrumente de evaluare cu comentariile aferente – fişe 

de lucru, obiecte ale activităţii la grupă, mapa de lucru a copilului; 
• Aspectele legate de comportarea copiilor, uneori, în special când aceasta este neadecvată. 
• „Se arată părinţilor caietele, lucrările copiilor şi se discută cu ei toate aspectele pozitive şi negative, 

cu tact, menţionându-se golurile pe care le au copiii”. 
• Aprecierea rezultatelor copiilor pentru a-i informa privitor la ce ne-am propus şi ce am realizat, unde 

au întâmpinat greutăţi copiii şi cum ar putea să-i ajute. 
 „Ceea ce a învăţat copilul şi ce dificultăţi a întâmpinat în învăţare, pentru a-şi înţelege şi evalua corect 

copilul”; „unde a greşit la fişele de evaluare, pentru a şti la care aspecte să mai lucreze cu copilul acasă”. 
• Evoluţia dezvoltării personalităţii copilului 
• Aspectul didactic al activităţilor derulate în grădiniţă şi pregătirea copilului pentru înscrierea în clasa 

I, în special este cazul părinţilor care au copiii în grupele terminale. 
• Cunoştinţele asimilate de copii, dacă au învăţat poezii, dacă ştiu să numere, să scrie. 
După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 

are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
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Atât elevii cât şi profesorii au nevoie de puncte de reper în ce priveşte însuşirea cunoştinţelor predate 

în procesul instructiv educativ.  
Evaluarea este o componentă distinctă a actului didactic, care permite evidenţierea achiziiţiilor de 

cunoştinţe şi abilităţi dobândite, precum şi valoarea acestora. Ea are în vedere nu numai verificarea gradului 
în care obiectivele au fost realizate şi calitatea atingerii lor, ci si determinarea obstacolelor ce stau în calea 
unei bune însuşiri a cunoştinţelor.  

La începutul unei noi etape de instruire (începutul unui ciclu curricular, al unui ciclu şcolar, al unui 
an şcolar sau semestru, al unei unităţi de învăţare) pentru a identifica nivelul de realizare a obiectivelor 
studiului într-o etapă anterioară, a lacunelor intervenite în pregătirea fiecărui elev se aplică evaluarea 
predictivă sau iniţială, având funcţie diagnostică cât şi prognostică.  

 Un test iniţial/predictiv trebuie să întrunească mai multe calităţi: 
a. Validitatea. Un test iniţial este valid dacă este construit să măsoare exact ceea ce trebuie să 

măsoare. Itemii care îl compun trebuie să acopere întregul câmp de probleme care interesează măsurarea. 
Validitatea unui test este asigurată dacă acesta este astfel construit încât poate indica în ce fel se poate 
continua instruirea fiecăruia dintre cei care au susţinut acel test. 

b. Fidelitatea. Un test predictiv nu este fidel dacă aplicat la doi sau mai mulţi elevi cu aceleaşi lacune, 
le evidenţiază numai la unul dintre ei.  

c. Reprezentativitatea. Un test docimologic este reprezentativ dacă acoperă un câmp cât mai vast de 
cunoştinţe din domeniul de instruire, dacă verifică toate părţile sau elementele materiei anterioare studiate. 

d. Aplicabilitatea. Un test predictiv este aplicabil dacă şi numai dacă oferă date utile atât elevului, cât 
şi profesorului, dacă oferă datele necesare diagnosticului şi remediului. 

e.  Puterea de discriminare. Un test iniţial este eficient dacă identifică exact nivelul de performanţă 
al elevilor şi toate lacunele care au intervenit. Gradul redus de discriminare reduce corespunzător 
capacitatea lui predictivă. 

  Înainte de a susţine evaluarea iniţială fiecare profesor ar trebui să facă o recapitulare a cunoştintelor 
anterioare şi abia ora următoare să aplice testul iniţial. Se pune accentul pe acele noţiuni şi aptitudini ce vor 
fi folosite în predarea noii materii/conţinuturi. Este bine ca profesorul să precizeze la începutul evaluarii că 
nu doreşte să îi prindă pe elevi nepregătiţi, că nu se notează în catalog rezultatele şi că nu îşi va forma o 
impresie definitivă asupra potenţialului lor de învăţare. Datele obţinute prin evaluarea predictivă pot fi 
valorificate în elaborarea unor strategii viitoare adaptate la posibilităţile reale ale elevilor, proiectează 
activitatea diferenţiată şi eventual realizează programe de recuperare. 

 Evaluarea iniţială se poate realiza prin examinări scrise, orale sau practice şi are mai multe funcţii:  
- Funcţia diagnostică- urmăreste depistarea lacunelor şi greşelilor şi înlăturarea acestora. Prin feed-

back, evaluatorul poate modifica modul şi tehnicile de predare şi constată dacă elevul a interpretat corect 
cunoştinţele dobândite.  

- Fucţia prognostică- se referă la performanţele viitoare pe care le pot atinge elevii. Prin teste se 
verifică resursele şi capacităţile de învăţare ce vor fi solicitate de activităţile viitoare. 

- Funcţia de reglare- prin care profesorul obţine informaţii asupra dobândirii de cunoştinte, 
intervenind în anuite momente ale lecţiei, asupra conţinuturilor şi învăţării.  

- Funcţia motivaţională- evoaluarea corectă îl poate determina /motiva pe elev să înveţe cu 
regularitate şi demonstrează acestuia care este nivelul său la acel moment. 

Evaluarea îniţială, urmată de evaluarea continuă constituie un instrument de lucru al profesorului prin 
care se perfecţionează activitatea în beneficiul şcolarilor. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A 
UNGUREANU CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA 
 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 

de puncte.  
• Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 
 
SUBIECTUL I (48 PUNCTE) 
 
Citește cu atenție textul dat: 
Crivăţul din miază-noapte vâjâie prin vijelie, 
Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie. 
Valuri albe trec în zare, se aşază-n lung troian, 
Ca nisipurile dese din pustiul african. 
Viscolul frământă lumea!... Lupii suri ies după pradă, 
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă. 
Turmele tremură; corbii zbor vârtej, răpiţi de vânt, 
Şi răchiţile se-ndoaie lovindu-se de pământ. 
Zberăt, raget, ţipet, vaiet, mii de glasuri spăimântate 
Se ridică de prin codri, de pe dealuri, de prin sate. 
Şi-n departe se aude un nechez răsunător... 
Noaptea cade, lupii urlă... Vai de cal şi călător! 
Fericit acel ce noaptea rătăcit în viscolire 
Stă, aude-n câmp lătrare şi zăreşte cu uimire 
O căsuţă drăgălaşă cu ferestrele lucind 
Unde dulcea ospeţie îl întâmpină zâmbind! 
 (Viscolul de Vasile Alecsandri) 
Pornind de la textul dat, rezolvă următoarele sarcini de lucru formulate: 
A. 
1. Scrie câte o propoziție care să conțină un antonim al cuvântului fericit, respectiv al cuvântului lung. 

4 puncte  
2. Motivează scrierea cuvântului corbii cu doi i . 4 puncte  
3. Câte litere și câte sunete au cuvintele: răchițile, fericit . 4 puncte  
4. Menționează rolul cratimei în structura se aşază-n lung troian. 6 puncte 
5. Extrage două cuvinte care conțin diftong și unul în care se gasesc vocale în hiat. 6 puncte 
6. Precizati funcția sintactică și valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text . 6 puncte 
 
B.  
1. Transcrie din text un epitet si o comparatie. 6 puncte 
2. Precizează modul de expunere prezent în text. 4 puncte 
3. Explică în 30-50 cuvinte semnificația versului Noaptea cade, lupii urlă... Vai de cal şi călător! 4 

puncte 
4. Precizează rima poeziei si masura primului vers al primei strofe. 4 puncte 

  



 

 

SUBIECTUL II (30 PUNCTE) 
Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune în care sa prezinți o întâmplare reală sau 

imaginară petrecută în timpul lansării unui volum semnat de scriitoarea Eleonora Stamate. În compunerea 
ta, trebuie: 

*Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 10 puncte 
*Să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 10 puncte 
*Să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 4 puncte 
*Să dai un titlu compunerii tale; 2 puncte 
*Să respecti limita de spatiu cerută; 4 puncte   
NOTĂ!  
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări( unitatea compoziției-1p; coerența textului-

2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-2p; ortografia-3p; punctuația-2p; 
așezarea corectă în pagină, lizibilitatea-2p) 

 
BAREM DE CORECTARE SI NOTARE 
SUBIECTUL I (48 PUNCTE)  
 A. 
1. Fericit-trist, nefericit 
Lung-scurt 2x2 puncte=4 puncte 
2. Primul i-desinență de plural, al doilea i este articol hotărât 2x2 puncte=6 puncte 
 răchițele-9l și 8 s 
fericit-7l și 7s 2x2 puncte=4 puncte 
3. De exemplu: cratima, ca semn ortografic, marchează rostirea împreună a două părți de vorbire 

diferite (un vb. predicativ și prepoziția in) si elidează vocala î ; ajută la menținerea măsurii versurilor 
6p/explicare incomplete 2p puncte 

4. Ex. Cuvinte ce conțin -diftong :deal, troian 
 -hiat: vijelie 3x2puncte=6 puncte  
5. vâjâie-PV, verb predicative; 
albe-AAdjectival, adjectiv propriu-zis; 
alergând- CCM, verb la gerunziu; 3x2 puncte=6 puncte 
B. 
1. epitet cromatic-valuri albe; 
comparative-ca nisipurile dese ; 2x3 puncte=6 puncte 
2. descrierea 4 puncte 
3. Ex: Versul reprezintă, în ansamblul poeziei, un fel de concluzie: viscolul este atât de cumplit, încât 

nu poți decât să compătimești pe călătorul care este nevoit sa-l înfrunte, iar venirea noptii si prezența lupilor 
amplifică sentimentul. 4 puncte  

4 Rima poeziei este imperecheata ,iar masura primului vers este de 16 silabe. 4 puncte  
- SUBIECTUL II (30 PUNCTE) 
- B. relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 10 puncte 
-  precizarea a două elemente ale contextului spațio-temporal; 10 puncte 
- Respectarea conținutului adecvat tipului de text și cerinței formulate; 4 puncte 
- formularea unui titlu adecvat compunerii tale; 2 puncte 
- respectarea limitei de spatiu cerută; 4 puncte   
12 puncte se acordă pentru redactare astfel: 
- unitatea compoziției; 1 punct 
- coerența textului; 2 puncte 
- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p/adecvare parțială 1p; 

2puncte 
- ortografia (0-2 erori-3p/3 erori-2p/4 erori-1p/5 sau mai multe erori- 0p); 3 puncte 
- punctuația (0-3 erori-2p/4 erori-1p/5 sau mai multe erori-0p); 2 puncte 
- asezarea corectă în pagină; 1 punct 
- lizibilitatea; 1 punct 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. IOANA-CRISTINA URCAN, 
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire didactică. Evaluarea constă 

într-o judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și 
o componentă a procesului de învățământ.  

Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul 
unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei 
lecţii” (I. T. Radu, 2007). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză – se afirmă şi sub 
denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă.  

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, 
exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive – de bază şi de competenţe dobândite în 
timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm 
pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă 
elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori și evidențierea unor priceperi și aptitudini.  

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste, atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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APLICAREA METODELOR IN EVALUAREA INITIALA 
 

PROF. INV. PRIMAR URECHE MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,A.P.ALEXI” SINGEORZ-BAI 

 
 Evaluarea este o parte integranta a procesului de predare –invatare.Nu este sfarsitul procesului, ci 

mijloacele de imbunatatire a acestuia, deoarece prin intermediul unei evaluari adecvate se pot lua decizii 
care sa sprijine in mod eficient elevii. 

 Evaluarea initiala sau diagnosticul – se efecteaza pentru a prezice o performanta sau pentru a 
determina nivelul aptitudinilor inainte de procesul educational.Incercarea de a determina care sunt 
caracteristicile elevului inainte de elaborarea programului, cu scopul de a-l localiza la nivel ,de a-l clasifica 
si de a adapta individulal nivelul de pornire al procesului educational. Evaluarea initiala este un factor cheie 
pentru ca profesorul sa cunoasca punctul de plecare de la care incepe procesul de invatare.Ea ofera elevului 
si profesorului o reprezentare a potentialului de invatare, dar si a eventualelor lacune ce trebuie completate 
si a unor aspecte ce necesita corelare sau imbuntatire. Ea nu isi propune aprecierea performantelor globale 
ale elevilor sau ierarhizarea lor si astfel se recomanda raportarea la bareme de evaluare. 

 Scopul evaluarii initiale este cu atat mai bine atins ,cu cat reusim sa-i determinam pe elevi sa fie 
receptivi si sa inteleaga impotanta evaluarii scolare, pentru ca ei sa trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, sa le fie trezita motivatia cunoasterii si dorinta solutionariicorecte a problemelor 
enuntate.In telegand-o ca pe un exercitiu util activitatii de invatare si nu ca pe o evaluare propriu-zisa care 
implica emotii,mai ales ca rezultatele ei nu se consemneaza in catalog,elevii se pot concentra liber si in 
mod expres asupra itemilor propusi si astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv daca elevii au pregatirea 
necesara crearii premiselor favorabile unei noi invatari. 

 A invata nu doar pentru nota, ci in primul rand,din dorinta de a sti ,a cunoaste , este un real progres 
in dezvoltarea psihica si activitatea scolara a elevului! 

 Cred ca este esential sa stabilim, inainte de aplicarea evaluarii initiale, criterii calitative adecvate care 
sa ne permita sa extragem din raspunsurile elevilor nostri acele chei ale nivelului lor de invatare cu adevarat 
importante. Aceste criterii ar fi:cunostere nivelului real al elevului pentru a incepe o etapa a procesului de 
predare-invatre,identificarea cunostintelor anterioare care marcheaz punctul de plecare,detectarea lacunelor 
sau erorile care impiedica realizarea obiectivelor stabilite,activitati de remediere orientate spre proiectare 
precum si detectarea tintelor deja stapanite ,pentru a evita repetarea acestora. 

 Diferitele etape ale procesului de evaluare trebuie sa fie indeplinite intotdeuna cum ar fi:  
 Identificarea obiectivelor care urmeaza sa fie evaluate; 
 Urmatorul pas va fi acela de a decide care instrument va fi utilizat pentru colecatarea de informatii 

(teste scrise,intrebari orale,chestionare ) 
 Obtinerea informatiilor implica aplicarea instrumentelor selectate ; 
 Inregistrarea si analiza informatiilor.Odata ce instrumentul a fost aplicat elevilor ,va fi facuta o 

analiza a rezultatelor , precum si deficientele si erorile pe care le prezinta ,performanta elevilor; 
 Luarea deciziilor.Aceasta consta in formularea de judecati , luarea deciziilor,rezumarea si 

evaluarea.Trebuie , de asemenea , sa stabilim strategii pentru a depasi esecurile si erorile si consolidarea 
corespuzatoare; 

 In acest sens ,evaluarea initiala este foarte importanta ,deoarece rezultatele pe care le obtinem vor 
servi pentru a ghida predarea ,in conformitate cu ceea ce am propus sa invete elevii nostri. 

 Prin urmare ,putem rezuma ca evaluarea este un proces care implica descrieri cantitative si calitative 
ale performantelor elevilor,in primul moment ,informa- 

tiile sunt adunate si in al doilea moment lucram pentru analiza si interpretarea datelor pe care le-am 
obtinut pentru a formula judecati de valoare.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF INV PRIMAR URIAN NADIA 

SCOALA GIMNAZIALA CRISTESTII CICEULUI , 
JUD BISTRITA- NASAUD 

 
Evaluarea inițială 
În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzută ca un proces complex de 

comparare a rezultatelor activității instructiv- educative cu obiectivele planificate, cu resursele utilizate sau 
cu rezultatele anterioare. 

În psihologie, termenul de evaluare desemnează seria de operații prin care se ajunge la una sau mai 
multe judecăți de valoare privitoare la situații, componente, atitudini, procese, dimensiuni ale personalității. 

Evaluarea inițială sau predictivă este facută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la 
începutul programului de lucru , inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. 

Performanțele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea 
lor generală de învățare. Pentru completarea acestora este utilă evaluarea acestora prin examinări orale, dar 
mai cu seamă prin probe scrise. Teoretic, evaluarea predictivă ar trebui să prefațeze realizarea fiecărui 
obiectiv. 

Evaluarea poate viza persoane normale- elevi, copii, tineri, copii cu CES, grupuri sociale, etc. În 
școală se efectuează în strânsă legătură cu programul de instruire și este menită să stabilească nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul fiecarei perioade date, precum și condițiile în care acestea își vor desfășura 
activitatea. 

Evaluarea inițială reprezintă un prim pas și totodată, una din premisele fundamentale ale proiectării 
și organizării întregului program de pregătire și integrare profesională a tinerei generații, stabilind nivelul 
de pregătire al elevilor la începutul unei perioade școlare. 

În practica evaluării școlare se recurge la o paletă largă de strategii, metode și instrumente de lucru. 
Cele mai frecvente sunt lucrările scrise și examinarile orale , observarea nemijlocită a conduitei , analiza 
produselor activității, studiul de caz. Ca probe standardizate se folosesc testele psihologice, testele de 
cunoștinte și mai rar, chestionarele de personalitate. 

Ele se aleg în funcție de obiectivele urmărite, cât și în raport cu particularitățile personale supuse unor 
asemenea acte. Instrumentele de lucru folosite în scop diagnostic , sunt testele de aptitudini , testele 
docimologice, chestionarele , analiza produselor activității, adică setul de sarcini sau itemi care satisfac 
anumite criterii , cum sunt cele de sensibilitate, fidelitate, validitate. 

Spre deosebire de diagnosticul clasic, diagnosticul formativ caută să deplaseze momentul cunoașterii 
spre ceea ce va reuși elevul să înfăptuiască. 

Probele clasice vizează cu precadere primul nivel al dezvoltării mentale , în timp ce probele formative 
influiențează cunoașterea celui de al doilea nivel, spre zona proximă a dezvoltării . Aceasta acoperă 
eficiența sistemului cognitiv al copilului. 

O probă diagnostică formativă nu este decât o probă a cărei rezolvare nu depinde direct de setul de 
cunoastințe, priceperi și deprinderi stocate în memoria subiectului. 

Elaborate în mod științific, probele diagnostice formative dobândesc toate calitățile unui test 
psihologic clasic.  

Probele formative elaborate și aplicate experimental în cercetarea proprie prezintă unele avantaje. 
Permit reliefarea unor practici cognitive , afectiv-emotionale și aptitudinale, nu atât pe baza valorificării 
achizițiilor anterioare , cât mai ales a capacității subiectului de a beneficia de experiența dobândită în chiar 
timpul examinării. Oferă evaluatorului posibilitatea de a cunoaște strategiile și procedeele folosite de 
subiect, inclusiv progresul pe care acesta îl realizează în trecerea de la o secvență simplă, la una comlexă. 
Contribuie la formarea unei imagini relativ corecte cu privire la stilul de lucru al subiectului , în condițiile 
unei învățări autonome și respectiv, mediate. 

Ca neajunsuri sau limite, menționăm timpul relativ îndelungat , necesar pentru aplicare probelor și 
interpretarea datelor obținute. Dificultatea de a opera delimitări între indicatorii utilizați drept criterii de 



 

 

evaluare, diminuarea între valori diagnostice dupa fazele de învățare, solicitare în grad ridicat a atenției și 
răbdării examinatorului. 

Această strategie își propune să identifice sensibilitatea și potențialul cognitiv al elevilor ,,,ceea ce 
influiențeaza cel mai mult învătarea sunt cunoștintele pe care elevul le posedă’’ 

Evaluarea inițiala este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor funfamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învătării următoare, pentru a omogeniza fondul de cunoștinte și abilități indispensabile unui nou proces. 

Alături de tactul pedagogic al educatorilor, alături de motivația elevilor pentru activitatea la care 
participă, un rol important îl au aptitudinile generale și speciale ale acestora, între care un veritabil nucleu 
al cogniției îl reprezintă inteligența. 

 
Bibliografie 
Jean Vegler - Evaluarea in invatamantul preuniversitar, Iasi, 2000 
Daniela Jeder- Introducre in pedagogie si teoria curriculumului, Suceava, 2002  
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREŞC: URSACHE GABRIELA 

GRADINIŢA PP NR. 18 IAŞI 
 
 „Copiii nu sunt cărţi de colorat. 
 Nu trebuie să-i umpli cu culorile tale preferate.” Khaled Hosseini 
 
Evaluarea reprezintă un moment esențial al lanțului didactic. Acțiunea didactică este premeditată și 

vizează atingerea unor scopuri, iar evaluarea observă dacă ceea ce trebuia făcut a fost dus la îndeplinire.  
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele 

obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat.  

Alain Kerlan (apud Radu, 1999, p. 13) consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele 
întrebări: 

- Pentru ce se face evaluare (care sunt funcțiile acesteia)? 
- În raport cu ce (care sunt criteriile evaluării)? 
- Pentru cine? 
- Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
- Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Aşadar, putem afirma că evaluarea este o acțiune complexă, care presupune un ansamblu de operații 

mintale și acționale, intelectuale, atitudini, stări afective care precizează: conținuturile și obiectivele care 
trebuie evaluate; în ce scop și din ce perspectivă se evaluează; când se evaluează (la început, pe parcurs, la 
final); cum se evaluează (ce instrumente sunt folosite); în ce fel se prelucrează datele și cum se valorifică 
informația, pe baza căror criterii se evaluează. 

Metodele tradiţionale de evaluare, probele orale, scrise şi practice, constituie elementele principale 
şi dominante de desfăşurare a actului evaluativ. Pornind de la aceasta realitate, strategiile moderne de 
evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care ofera elevilor suficiente şi variate 
posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu şi mai ales ceea ce pot să facă. 

 Funcțiile evaluării: 
• Funcția de constatare și apreciere a rezultatelor obținute; 
• Funcția de diagnosticare a activității desfășurate; 
• Funcția de prognosticare. 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. Evaluare îi are în centru pe copii, însă 
o dată cu ei cadrul didactic își evaluează și activitatea sa. Este necesară o atentă observare și înregistre și a 
propriei activități și pregătiri pentru ca evaluarea să fie cât mai autentică și benefică pentru toți cei implicați 
în procesul educării celor mici dar și desăvârșirii permanente a celor mari.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: URSULEANU MARIA 
 
„Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată.  
Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ 

(D. Ausubel)  
 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar are caracter 
oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie 
evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în 
lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar 
rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective.  

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Scopul 
evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și 
să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, 
să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca 
un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se 
pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta 
obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări.  

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a 
elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). Pentru a crește 
impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel moment.  

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proiectării de noi obiective. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

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

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

 Astfel, evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată 
o sursă a soluțiilor de perfecționare a actului didactic. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA LIMBA ENGLEZĂ LA LICEU 
 

AUTOR: VĂDĂSAN ADRIANA 
 
Cunoaşterea limbii engleze pentru realizarea în plan social şi profesional a elevului de liceu include 

diverse aspecte ce ţin de anumite performante. Activităţile educaţionale contribuie la completarea 
vocabularului activ, dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă şi ajută la asumarea 
responsabilității pentru calitatea performanţelor profesionale.  

Prin evaluarea inițială la clasa IX de liceu, elevului i se cere să să producă un eşantion de text oral 
sau înscris iar evaluarea cunoştinţelor îi cere elevului să răspundă la întrebări de diferite tipuri pentru a 
dovedi nivelul său de cunoaştere a limbii şi în ce mod o poate utiliza. 

Strategia de evaluare a performanţelor elevilor la limba engleză vizează fixarea metodelor şi 
mijloacelor de valorificare a obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu care, ca finalitate aduc 
modificări mai mult sau mai puţin esenţiale în procesul de predare - învăţare. 

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluarea continuă 
(formativă) şi evaluarea sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, 
an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea sumativă se 
realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are 
funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, 
evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  

Ca profesor de limba engleză, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea 
iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică 
în unele cazuri la limbile străine. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). 

Metodele de evaluare folosite la evaluare inițială sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă 
posibilitatea de a-și dovedi nivelul de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe 
practice şi probe scrise. Ele se mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală la limba engleză este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al 
acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. Ea se 
poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc. La limba engleză, această metodă 
este folosită la fiecare oră dar poate fi folosită și ca evaluare inițială.  Metoda de evaluare scrisă 
include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, portofoliu, 
proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan. Este o metodă mai 
obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai des 
întrebuinţată este testul. Se poate folosi la sfârşitul fiecărei unităţi sau a unui modul, iar itemii sunt de cele 
mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La limba engleză, avem pentru 
competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau 
itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor scrise avem itemi subiectivi. 
Această medtodă este una dintre cele mai des folosite la o evaluare inițială. 

Eseul este o altă metodă folosită la evaluarea inițială, este o metodă preluată din literatură și cuprinde 
două tipuri: eseul de opinie (opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and against essay). Acestea sunt eseuri 
structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, la eseul de opinie elevii încep cu 
introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre subiect, un alt paragraf despre un 
punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 



 

 

Pentru noi, profesorii, evaluarea inițială este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de 
predare şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea, 
oricare ar fi ea, este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 
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TESTUL DOCIMOLOGIC - PROIECTARE ȘI VALORIFICARE 
 

PROFESOR CONSILIER VĂDUVA ADELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EMIL BRĂESCU MĂGURA 

 
Testul docimologic reprezintă un instrument de evaluare complex format dintr-un ansamblu de sarcini 

de lucru (probe sau întrebări - numite itemi), ce permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al 
elevilor precum şi a nivelului de formare şi dezvoltare a unor capacităţi şi competenţe de diverse naturi. 
Rezultatul testului docimologic pune în evidenţă progresul/regresul înregistrat de elev într-o perioadă de 
timp, constituind şi un indicator de eficienţă a activităţii profesorului, deoarece oferă, pe baza unor 
măsurători şi aprecieri, informaţii pertinente cu privire la modul de realizare a obiectivelor didactice, la 
direcţiile de intervenţie de perspectivă a cadrelor didactice pentru ameliorarea şi/sau optimizarea 
demersurilor instructiv-educative. Testele docimologice prezintă mai multe calități ce vor fi detaliate în 
tabelul următor: 

Calitățile testelor docimologice sunt: validitatea, fidelitatea, obiectivitatea și aplicabilitatea. 
De asemenea testele docimologice au și câteva caracteristici, și anume: sunt formate din întrebări sau 

sarcini numite itemi; itemii acoperă o parte însemnată din conţinuturi; sunt preferaţi itemii care realizează 
înregistrarea cât mai exactă a comportamentului, fiind evitate subiectele generale şi vagi; nu sunt mijloace 
curente de verificare, fiind utilizate mai mult pentru verificări periodice; se urmăreşte realizarea 
concordanţei dintre obiectivele instruirii şi itemi; la sfârşitul aplicării testului, obiectivele urmează să se 
manifeste ca rezultate; presupun un barem de corectare şi notare; presupun descriptori de performanţă. 

În elaborarea unui test docimologic sunt respectate următoarele etape: stabilirea obiectivelor urmărite 
(informative, formative); stabilirea materiei din care se va susţine testarea (teme, capitole, grup de lecţii 
etc.); elaborarea itemilor (întrebări închise sau deschise; itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi) şi a 
etaloanelor de corectare (rezolvările vizate); cuantificarea testului - atribuirea punctajelor: maximum 
specific şi minimum acceptat; echivalarea în note sau calificative; organizarea testului - înştiinţarea elevilor, 
prezentarea instrucţiunilor de lucru, precizarea timpului de execuţie, asigurarea condiţiilor de aplicare a 
testului; aplicarea testului; notarea rezultatelor obţinute - transformarea punctajului obţinut, în urma testării, 
în notă. 

Pentru ca acest test să fie întocmit corect este necesară respectarea unor exigenţe metodologice: 
• întrebările trebuie să fie formulate explicit (precis, concis); 
• testul va fi clar redactat, astfel încât elevul să înţeleagă clar care este cerința întrebării; 
• să verifice corectitudinea unei afirmaţii/ relaţii; 
• să stabilească o identitate, o relație de dependenţă sau să indice o caracteristică; 
• să completeze un text parțial, un desen incomplet etc. 
• întrebările să acopere aspectele esențiale din toată materie parcursă; 
• întrebările să fie adecvate posibilităţilor reale ale şcolarilor ca grad de dificultate; 
• gradul de dificultate al întrebărilor/ probelor să fie eşalonat de la ușor la dificil, astfel încât să ofere 

posibilitatea unei distincţii între nivelurile diferite de pregătire a elevilor; 
• răspunsurile la unele întrebări să nu constituie sugerarea răspunsurile la întrebări ulterioare; 
• punctajul să corespundă cu gradul de dificultate al întrebării/ probei. 
Orice test docimologic are o structură bine definită ce este compusă din următoarele părţi:  
-  obiective didactice - sunt stabilite în corelaţie cu conţinuturile de învăţământ; 
- conţinuturile itemilor; 
- rezolvările itemilor şi modul de acordare a punctajelor; 
- performanţa maximă specifică (PMS) - reprezintă nivelul maxim ce poate fi atins de elev; 
- performanţa minimă admisă (Pma) - desemnează dobândirea de către elev a cunoştinţelor minime 

necesare pentru trecerea în etapa următoare de instruire. 
În lucrările de specialitate, itemii sunt clasificaţi în funcţie de două criterii fapt evidențiat în tabelul 

următor: 
Clasificarea itemilor se face după mai multe criterii. Astfel, După tipul de comportament solicitat 

pentru producerea răspunsului, avem: itemi închiși (precodificați) – întrebări cu răspuns binar, întrebări cu 



 

 

alegere multiplă, întrebări pereche, întrebări de ordonare și întrebări cu răspuns scurt; itemi deschiși – itemi 
de tip eseu, rezolvarea de probleme, itemi de argumentare și itemi de interpretare. 

După gradul de obiectivitate itemii se clasifică în: itemi obiectivi (itemi cu alegere duală, itemi cu 
alegere multiplă, itemi de tip pereche), itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt, itemi de completare și 
itemi cu răspuns structurat) și itemi subiectivi (itemi de tip eseu liber, itemi de tip eseu structurat și itemi 
de tip rezolvare de probleme) . 

Fiecare dintre aceste tipuri de itemi are caracteristici specifice, care determină gradul de adecvare şi 
posibilităţile de utilizare în diferite contexte evaluative. 

În concluzie, itemul poate fi definit ca fiind o întrebare, dar și răspunsul așteptat din partea elevilor. 
(Cucoș, C., 2005) 

În ceea ce privește acordarea punctajelor maxime și minime. precum și calcularea notei, punctajul 
acordat itemilor este variabil, iar notarea elevilor devine mai nuanţată dacă se ponderează elementele 
răspunsurilor cu 1 – 4 puncte. Ponderea se face în raport de gradul de dificultate, efortul depus de elevi, 
caracterul abstract sau aplicativ, implicarea capacităţilor de recunoaştere, înţelegere, comparaţie, analiză, 
sinteză etc.PMS = punctajul maxim specific are ca echivalent nota 10/ calificativul FB - foarte bine. Pma 
= punctajul minim acceptat, are ca echivalent nota 5/ calificativul S -satisfăcător, desemnând gradul de 
promovabilitate. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA FIZICĂ 
 

PROFESOR VĂDUVA DANIELA 
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Fizica, prin caracterul ei științific riguros, permite stabilirea unor criterii precise de evaluare. 
Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de 

măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de 
timp (scurt, mediu, lung) și în sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice. Alături de predare și 
învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei 
forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de 
funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea iniţială/predictivă este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează, în 
principal: identificarea condiţiilor în care elevii pot să se pregătească şi să integreze optimal în activitatea 
de învăţare, în programul de instruire care urmează. Are funcţii diagnostice şi prognostice, de pregătire a 
noului program de instruire. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. În practica școlară actuală, evaluarea inițială se poate 
realiza prin probe orale, scrise sau practice. Profesorul de fizică trebuie să conceapă testele de evaluare 
inițială astfel încât ele să permită cunoașterea cât mai exactă a capacității de învățare a elevilor, a abilităților 
și intereselor acestora. Aceasta îl va ajuta pe profesor în alegerea strategiei optime și a programului de 
instruire. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, este necesar să se țină seama de următoarele: 

 tratarea diferențiată a elevilor; 
 selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
 utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 La fizică, evaluarea urmărește nu numai cunoștințele căpătate de elevi, dar și gradul în care acestea 

sunt operative, se reflectă prin deprinderi practice și aplicative. Evaluarea predictivă poate fi considerată o 
strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și 
la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această 
strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și 
evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor 
stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale 
ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe 
și abilități indispensabile unui nou proces predare-învățare. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării 
inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea 
încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. 



 

 

Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea 
supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de 
mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea 
excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială,ținând 
seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai 
obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

Evaluarea inițială la disciplina fizică, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii 
realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, 
cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de 
evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui 
la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al profesorului de fizică, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorul de 
fizică cât și elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE DE EVALUARE A REZULTATELOR SCOLARE 
 

PROF. VADUVA NATALIA 
SC. GIMN. ,, NICOLAE BALCESCU 

JUD. VALCEA 
 
Sistemul metodologic al evaluării performanţelor elevilor cuprinde mai multe forme, metode şi 

procedee de examinare: probe orale, scrise, practice, analiza produselor(rezultatelor) activităţii 
elevilor(caiete de teme, fişe de muncă independentă, lucrări de control, produse ale actvităţilor practice). 
Constatările receptate prin aceste mijloace sunt confruntate şi completate cu cele rezultate prin observarea 
curentă a comportamentului elevilor în timpul lecţiilor, manifestat prin interesul lor pentru studiu, modul 
în care participă la procesul învăţării, îndeplinirea obligaţiilor ce le presupune statutul de elev, calitatea 
răspunsurilor în timpul lecţiilor. 

Evaluarea probelor orale presupune respectarea unor cerinţe precum: durata examinării în funcţie de 
vârstă şi particularităţile individuale ale elevilor, frecvenţa(ritmicitatea) acestora, angajarea efortului 
intelectual al tuturor elevilor, nu doar al celor desemnaţi să răspundă, extinderea verificării de la informaţia 
bazată doar pe memorie la capacitatea lor de transfer, de operare cu achiziţiile dobândite, de a opera cu cele 
învăţate, pentru aflarea unor date noi, necunoscute(problematizarea). În folosirea probelor orale trebuie 
evitate unele limite şi efecte ale lor. Sunt situaţii care pot influenşa obiectivitatea evaluării rezultatelor: 
gradul diferit de dificultate al întrebărilor, de la un elev la altul, variaţia stării afective a examinatorului şi 
a comportamentului acestuia în momente diferite, variaţia comportamentului de examinator, la educatori 
diferiţi(atitudine de calm sau, dimpotrivă, de nerăbdare , de irascibilitate, de bunăvoinţă sau indiferenţă, de 
bunăvoinţă sau lipsă de înţelegere, încurajatoare sau inhibitoare). Datorită unor asemenea situaţii, evaluările 
realizate prin examinare orală prezintă un grad ridicat de variaţie de la un educator la altul, uneori la aceeaşi 
persoană, dar în momente diferite. Nu poate fi subestimat nici faptul că, prin examinarea orală nu este 
posibilă cunoaşterea modului în care toţi elevii stăpânesc un anumit conţinut, ea realizând mai totdeauna o 
evaluare prin sondaj. Pe lângă toate aceste limite, examinarea orală a tuturor elevilor este mare 
consumatoare de timp.  

Examinarea prin probe scrise se realizează în moduri diferite: probe scrise de control 
curent(extemporale), cu întrebări din lecţia curentă şi durează 15-20 de minute; lucrări de control la sfârşitul 
unui capitol, folosite mai ales în condiţiile aplicării unui sistem de evaluare continuă; lucrări scrise 
semestriale, de obicei pregătite prin lecţii speciale de recapitulare, de sinteză. Avantajele pe care le prezintă 
probele scrise faţă de cele orale determină ca ele să fie preferate altor forme. Posibilul anonimat al autorilor 
lucrărilor scrise asigură un mai mare grad de obiectivitate, fapt dovedit şi din sondajele efectuate de mai 
mulţi corectori asupra aceloraşi lucrări; fac posibilă verificarea tuturor elevilor în legătură cu însuşirea unui 
anumit conţinut, ceea ce oferă compararea rezultatelor; permit o mai bună individualizare în ce priveşte 
ritmul elaborării răspunsurilor.  

Ca limite ale probelor scrise se poate considera faptul că nu permit corectarea, îndreptarea greşelilor 
de exprimare sau de conţinut, nu fac posibilă acordarea unui sprijin constând din întrebări ajutătoare, atunci 
când ar fi cazul, sporesc gradul întâmplării în evaluarea rezultatelor, mai ales atunci când conţinutul lor nu 
acoperă decât o mică parte din materia verificată.  

O notă specifică o prezintă probele scrise aplicate la sfârşitul unui capitol, în contextul practicării 
evaluării continue. Acestea acoperă toate elementele esenţiale ale conţinutului capitolului respectiv şi, prin 
urmare, verifică îndeplinirea tuturor obiectivelor terminale corspunzătoare lor. În afară de un număr limitat 
din aceste probe, pe care le corectează şi le notează profesorul, multe dintre ele sunt verificate de elevii 
înşişi, prin autocorectare sau intercorectare. Rolul lor principal nu este de a realiza clasificarea elevilor după 
notele obţinute, ci de a oferi cadrului didactic informaţii privind calitatea activităţii realizate şi efectele 
acesteia exprimate în nivelul de pregătire al elevilor. Totodată, ele semnalează situaţiile în care unii elevi 
nu au asimilat satisfăcător conţinutul verificat şi fac necesară aplicarea unor măsuri recuperatorii. De aceea, 
prelucrarea rezultatelor se poate efectua prin alcătuirea unui tabel cu dublă intrare(matrice), în care 
coloanele indică întrebările, iar pe rânduri sunt înregistraţi elevii; pentru fiecare elev se marchează 
întrebările la care elevul nu a dat un răspuns satisfăcător. Totalurile pe rânduri arată performanţele elevilor, 



 

 

delimitând starea de reuşită de starea de nereuşită, iar totalurile pe coloane indică gradul de însuşire a 
fiecărui conţinut esenţial verificat prin întrebarea respectivă.  

În sistemul metodelor şi tehnicilor de evaluare, testul constituie un instrument de verificare cu 
structură şi însuşiri specifice. Prin forma de examinare adoptată, testul este fie o probă orală sau practică, 
fie, de cele mai multe ori, o probă scrisă.  

Testele prezintă anumite caracteristici, şi anume: oferă posibilitatea măsurării mai exacte a 
performanţelor elevilor, în comparaţie cu celelalte probe; posedă însuşiri ale investigaţiei 
experimentale(controlul condiţiilor de aplicare, posibilitatea repetării probei), ceea ce le conferă o mai mare 
precizie; permit standardizarea criteriilor de notare, asigurând un grad sporit de obiectivitate în apreciere.  

Elaborarea unei probe scrise constituie o activitate complexă şi presupune realizarea mai multor 
operaţii, întrunind caracteristicile unui algoritm: precizarea obiectivelor pedagogice şi a conţinutului a căror 
însuşire este verificată; analiza conţinutului materiei asupra căreia se face verificarea, având ca rezultat 
stabilirea elementelor esenţiale, semnificative pentru înţelegerea materiei în întregime, precum şi precizarea 
comportamentelor în care se exprimă asimilarea conţinuturilor esenţiale(reproducere, aplicare, capacitatea 
de a efectua operaţii logice) şi a posibilităţilor de a le măsura . În ceea ce priveşte alcătuirea probei, prin 
redactarea întrebărilor(itemilor) în concordanţă cu obiectivele pedagogice a căror îndeplinire este verificată, 
o importanţă deosebită o prezintă alegerea tipurilor de întrebări care corespund naturii obiectivelor şi 
conţinutului verificat. După modul în care se poate răspunde la ele, întrebările pot fi: cu răspunsuri 
,,deschise”, care presupun elaborarea completă de către elevi a răspunsului, iar acestea sunt fie de tip 
,,redactare”(tratarea unei teme), fie ,,răspunsuri scurte” (formate din câteva fraze sau chiar câteva cuvinte); 
cu răspunsuri ,,închise” la care subiecţii nu elaborează răspunsurile, ci le aleg din mai multe răspunsuri care 
le sunt oferite. Acestea se pot prezenta sub trei variante: tipul ,,alegere multiplă”, când se oferă subiecţilor 
mai multe răspunsuri din care numai unul este corect şi care urmează să fie ales, ceea ce face necesar ca 
răspunsurile greşite să fie în aparenţă acceptabile; tipul ,,corect-greşit”, constând în a atribui una din aceste 
aprecieri enunţului prezentat de item; tipul ,,pereche”, constând în alegerea unor fraze sau cuvinte prin a 
căror împerechere se obţine un enunţ logic. În scopul prelucrării rezultatelor pentru a ajunge la aprecierea 
generală a acestora, matricea constituie un mijloc corespunzător.  

Fiecare din metodele şi tehnicile de verificare enunţate prezintă avantaje şi limite. Ele fac apel la 
capacităţi cognitive diferite şi nu oferă toate aceleaşi informaţii despre rezultatele şcolare şi despre procesul 
didactic. Datorită acestui fapt, precum şi diversităţii obiectivelor educaţionale, niciun instrument de 
măsurare nu poate fi considerat universal valabil pentru toate obiectivele şi conţinuturile şi nu poate furniza 
un tablou cuprinzător al schimbărilor şi rezultatelor elevilor. Verificarea completă a realizării obiectivelor 
vizate în procesul instructiv-educativ se obţine prin îmbinarea diferitelor tehnici de măsurare şi prin 
folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 
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 Evaluarea reprezintă un factor esential în procesul de învățământ, care alături de procesul de predare-

învățare contribuie definitiv la formarea personalității elevilor, asigurând feed-back-ul activității noastre, a 
cadrelor didactice. Cele trei forme ale evaluării (inițială, formativă și sumativă) se completează reciproc și 
își aduc contribuția la verificarea rezultatelor și stabilirea noilor scopuri pentru obținerea acestora. 

 Evaluarea inițială sau predictivă are ca scop cunoașterea capacităților de învățare ale elevilor, 
stabilirea gradului în care acestia au asimilat noțiuni, concepte pe care ulterior să le aplice în diferite situații 
de învățare. Rezultatele astfel obținute sunt valorizate în proiectarea conținutului instruirii din etapa 
următoare, impunând în acelasi timp direcțiile si modalitățile de acțiune ameliorativă si corectivă. 
Elaborarea testelor predictive presupune reluarea obiectivelor (cadru și de referință) specifice anului școlar 
precedent și a standardelor de performanță în vederea stabilirii capacităților, deprinderilor pe care toți elevii 
ar trebui să le posede până la nivelul de performanță minimal. 

 În cazul meu personal la organizarea evaluărilor inițiale la disciplina limba și literature română de la 
acest început de an școlar au contribuit o serie de factori: predau la o clasă a IV-a dintr-un mediu colorat 
din punct de vedere social, national și cultural. Școala Gimnazială Torok Janos este unitatea de învățământ 
cu personalitate juridică al comunei Bălăușeri, județul Mureș. Componența etnică a comunei (români, 
maghiari și rromi într-o proporție aproximativ egală) își pune amprenta și pe procesul de învățământ. La fel 
și situația socială a familiilor din care provin elevii: majoritatea părinților trăiesc din muncile agricole și 
alocații sociale, iar foarte mulți copii au părinți plecați la lucru în străinătate, fiind lăsați la rude. Drept 
urmare a aceastei diversităti, în urma corectării testelor de evaluare inițială am ajuns la concluzia, că o parte 
dintre elevi stăpânesc limba română la nivelul limbii materne (elevi proveniți din familii mixte româno-
maghiare), o altă parte dintre ei folosesc un adevărat „amestec” al limbii române-rromane-maghiare (elevii 
rromi), iar unii elevi au mari probleme cu însușirea limbii române (elevii proveniți din familii de etnie 
maghiară). De asemenea, am identificat trei elevi (din cei 16), care sunt foarte în urmă față de restul 
colectivului de clasă, cu ei trebuind să pornesc de la mari minusuri. 

 Testele de evaluare inițială le-am elaborat conform propunerilor metodologice, structurate pe două 
secvențe centrate în jurul obiectivelor cadru referitoare la dezvoltarea capacității de receptare a mesajului 
scris (citirea/ lectura) si dezvoltarea capacității de exprimare scrisă, propunându-se astfel evaluarea 
cunoașterii elementelor de construcție a comunicării, înțelegerea sensului cuvintelor într-un text literar de 
tip fragment (Partea I) si a competențelor de elaborare a unei compuneri/ de redactare a unor texte corecte 
din punct de vedere lexical si gramatical (Partea a II-a). Itemii folosiți au fost 4 semiobiectivi (partea I) si 
2 subiectivi (partea a II-a), iar pentru rezolvarea testului am alocat 30 de minute.  

 În urma evaluării testelor am constatat, că acestea reprezintă nivelul real al cunoștințelor și abilităților 
dobândite anterior, iar evaluarea mi-a fost de mare ajutor pentru a proiecta diferențiat activitățile didactice 
în vederea parcurgerii programei școlare aferente clasei a IV-a. 
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Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, cu precădere în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă.  

Evaluarea şcolară este percepută, astăzi, ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Cum evaluăm…?! Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne 
orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului 
evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: 
atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Vom supune discuției metoda R.A.I., care vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor 
de a comunica, prin schimbul de întrebări şi răspunsuri, verificându-se, astfel, ceea ce tocmai au învăţat. 
Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. 
Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup. Un 
demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi (în cazul 
unei activităţi frontale): 

- se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; 
- se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg, care va preciza răspunsul; la rândul 

său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 
- elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind 

specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care 
nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; 

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema 
evaluată; 

- la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 
Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi 

poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru 
optimizarea procesului de predare-învăţare. Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în 
cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul didactic atenţionând, însă, elevii în ceea ce priveşte necesitatea 
varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor ca dificultate  

Printre avantajele metodei R.A.I. se evidențiază următoarele: este o metodă eficientă de evaluare, dar 
şi o metodă de învăţare interactivă; elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ 
într-o activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi; nu implică sancţionarea prin notă a 
performanţelor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, ceea ce elimină stările emoţionale intens negative; 
promovează interevaluarea şi interînvăţarea; permite realizarea unui feedback operativ. 

Limitele acestei metode pot fi următoarele: consum mare de timp; răspunsuri incomplete sau 
incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea grupului; nonimplicarea 
unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea 
întrebărilor/răspunsurilor; marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite 
opinii;dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi; aparentă dezordine; apariţia unor conflicte între 
elevi etc.. 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 

 
VARGA EDIT,  EDUCATOARE 

GRĂDINIȚA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT 
 CIMBORA BARAOLT 

 
Nivel preșcolar 
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DOMENIUL ȘTIINȚE/CUNOAȘTEREA MEDIULUI 
GRUPA EVALUATĂ: Grupa mare 
NIVEL: 5-6 ani 

Comportamente măsurabile 
Obiective de referinţă 

Tema activităţii / 
Forma de realizare  

Itemi Punctaj Total 
max  

• să enumere 
fenomene ale naturii: ploaie, 
vânt, ninsoare, însorit 
• să formulează 
întrebări referitoare la 
schimbările petrecute în 
mediul înconjurător 
• să conştientizeze 
relaţia cauză-efect 
 
• să denumească 
fructe și legume; 
• să identifice câte 
două aspecte, caracteristice 
anotimpurilor 
 

 
A. Joc didactic 
,,Cele patru zâne: 
Toamna Iarna, 
Primăvara și Iarna.” 
 
 
 
 
 
 
 
B. Joc 
didactic: 
Coșul Zânei de 
Toamnă 
 
 
C. Joc: 
Calendarul naturii- 
Când se ăntâmplă? 

• Spune ce se întâmplă! 
(Educatoarea va sugera unui copil să imite 
prin mișcări ploaia/vântul etc., iar un alt copil 
numit le va denumi);  
Explică anumite schimbări ale fenomenelor 
(dacă e înnorat, atunci s-ar putea să plouă).  
 
 
 
 
 
• Recunoaşte şi denumeşte trei 
fructe și trei legume; 
• Când se întâmplă (Pe baza 
imaginilor, copiii vor denumi aspect, 
carateristice ale anotimpurilor.  
Ex. Toamna frunzele sunt galbene/plouă; 
Iarna ninge/este zăpadă etc.) 
Pune săgeata la anotimpul în care se întâmplă 
! 
  

2p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2p 
 
 
 
2p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6p 

• să denumească 
corect părţile propriului 
corp. 
• să enumere câteva 
obiecte de îmbrăcăminte, 
specifice atât fetelor, cât şi 
băieţilor 
• să specifică două 
momente ale zilei:zi şi 
noapte, precum şi activităţi 
specifice lor, dar şi obiecte 
de îmbrăcăminte potrivite 
• să cunoască şi să 
foloseasscă corect ca unităţi 
de timp momentele zilei, 
zilele săptămânii 
 

 
A. Observare: 
Părțile corpului 
Joc sensorial: 
Ghicește cine este! 
 
D. Joc 
didactic: Alege ce ți se 
potrivește! 
 
 C. Conversație: 
Momentele zilei 

• Pune mâinile pe ...(Denumeşte 
corect părţile propriului corp!) 
 
 
• Enumeră câteva obiecte de 
îmbrăcăminte, specifice atât fetelor, cât şi 
băieţilor. 
 
• Specifică două momente ale 
zilei:zi şi noapte, precum şi activităţi 
specifice lor, dar şi obiecte de îmbrăcăminte 
potrivite. 
 

2p 
 
 
 
 
2p 
 
 
 
 
 
 
 
4p 
 
 
 
 
 
 

 
 
8p 

    14p 

 
  



 

 

• Testarea se va desfăşura sub formă de joc, individual și în grupuri mici. 
• Fiecare recunoaştere a unei părţi a corpului va fi notată cu 0,5p.  
• Testul se va desfăşura la CENTRUL ŞTIINŢĂ, la MANIPULATIVE cu grupuri de câte 5 

copii, utilizându-se materiale de tipul ,,Calendarul naturii”, ,,Roate anotimpurilor”, ,,Alege ți 
potrivește!”  

 
 
 Punctaj: 
 0 – 3 p insuficient 
 4 – 7p suficient 
 8 - 10p bine 
11 – 14p foarte bine 
 
  
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
VARTOLOMEI MARIA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3, DĂRMĂNEȘTI, JUD. BACĂU 
 
Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între evaluare 

şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre 
rezultatele scolare ale elevilor şi obiectivele operationale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune 
formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale (evaluarea orală, 
evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne sau alternative. Printre cele mai utilizate metodele 
alternative se numără: portofoliul, proiectul, observarea sistematică a elevului, referatul, studiu de caz, 
eseul, tehnica 3-2-1, investigaţia, metoda RAI, interviul şi autoevaluarea 

Proiectul este o metodă de evaluare modernă care permite elevilor să îşi dezvolte abilităţile de a lucra 
în echipă, de a se organiza, de a-şi gestiona eficient timpul de lucru, abilităţi solicitate din ce în ce mai mult 
pe piaţa muncii. Un mare dezavantaj al acestei metode îl reprezintă faptu că evaluatorul nu poate ştii exact 
care este contribuţia fiecărui elev la proiect. 

Deoarece nu există metodă perfectă de evaluare propun combinarea acestora astfel încât evaluarea să 
ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii. 

 Cuvinte cheie: evaluarea didactică, metode tradiţionale de evaluare, metode alternative de evaluare, 
proiectulț 

 Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, 
deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest motiv am ales să 
tratez această temă şi să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi utilizate în procesul didactic. 

Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţii calitatea unei activităţii.. Conform metodei de 
creştere a calităţii „Ciclul Deming” realizată de Edwards Deming, evaluarea reprezintă una dintre cele mai 
importante componente în procesul de îmbunătăţire a unei activităţi. 

În procesul de învăţământ, evaluarea a apărut târziu, tocmai pe la începutul secolului al-XII-lea. Prima 
evaluare datată a fost în anul 1215, la Universitatea din Paris, care a introdus pentru prima dată un examen 
oral pentru absolvire şi anume susţinerea unei lucrări. Primul examen scris a fost utilizat la Trinity College 
of Cambridge în anul 1702, pentru verificarea pregtirii studenţilor la matematică. Datorită constituirii şi 
dezvoltării sistemelor de învăţământ, a organizării lor în ansambluri de instituţii şcolare ordonate ierarhic 
si pe profiluri de formare, corelate structural şi functional, tehniciile de evaluare orală şi în scris s-au 
răspândit şi perfecţionat relativ repede. 

Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componenta esenţială a procesului de învăţământ 
deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Informaţiile obţinute în urma 
evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare. 

Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea instructiv-
educatică. Aceasta constă într-un dialog purtat între profesor şi elev, prin care primul urmăreşte să obţină 
informaţii cu privire la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevul precum şi capacitatea 
acestuia de a opera cu ele. Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze 
răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări suplimentare 
atunci când se află în impas. 

Această metodă este utilizată în special la disciplinele socio-umane care au ca obiectiv formarea unor 
capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare. 

Acestă metodă prezintă următoarele avantaje: 
*oferă un feed-back rapid elevului, acesta putând să îşi corecteze imediat eventualele neînţelegeri; 
*dezvoltă capacitatea de comunicare a elevului; 



 

 

*permite cunoaşterea capacităţii de exprimare a elevului şi siguranţa cu care acesta operează cu 
noţiunile asimilate; 

*intensifică interacţiunea dintre profesor şi elev; 
*oferă posibilitatea profesorului de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de 

calitatea răspunsurilor date de elev. 
Metoda are însă şi unele dezavantaje: necesită mult timp pentru evaluarea întregului colectiv de elevi, 

are un grad scăzut de obiectivitate putând fi influenţată de starea examniatorului, de gradul diferit de 
dificultate ale întrebărilor de la un elev la altul. 

Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă posibilitatea elevilor de a se exprima în scris, 
fără intervenţia profesorului, cunoştiinţele dobândite. Această metodă se concretizează prin: lucrări de 
control curent, a lucrărilor de control date la încheierea unei unităţi de învăţare, a unui semestru (teze). 

Această metodă permite evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ mic, iar comparativ 
cu evaluarea orală prezintă un grad mai mare de obiectivitate, deoarece rezultatele sunt raportate la criterii 
unice de evaluare. Prin această metodă se asigură uniformitatea evaluării. Din păcate feed-back-ul activităţii 
nu este atât de rapid ca cel de la evaluare, nu este posibilă orientarea elevilor prin întrebări ajutătoare către 
un răspuns corect în cazul neînţelegerii cerinţei, corectarea probelor scrise solicită resurse mari de timp. 
Totodată, în cazul unor răspunsuri formulate ambiguu, profesorul nu poate cere lămuriri suplimentare 
elevului, pentru a aprecia corect răspunsul. 

Evaluarea prin probe practice vizează să identifice capacitatea elevului de a aplica practic 
cunoştinţele teoretice dobândite. Această metodă reprezintă liantul între „a ştii” şi „a face” şi se aplică 
atunci când se evaluează conţinutul practic şi experimental al instruirii, oferind informaţii de asemenea cu 
privire la însuşirea conţinutului conceptual, fiind utilizată în special la disciplinele: educaţie tehnologică, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică. 
Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele 
realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

Metode de evaluarea moderne/alternative 
Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actual în învăţământul românesc 

sunt: 
*Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice; 
* Referatul; 
* Portofoliul; 
* Proiectul; 
* Autoevaluarea. 
Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor 

didactice furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea 
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele 
în fluxul lor natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a 
intereselor şi preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în 
public. Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin asociere 
cu alte metode de evaluare. 

Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale din clasă, 
evidenţiindu-se ca foarte utilăîn situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însăare şi 

dezavantajul căeste mult subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor metode de evaluare. 
Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un 

anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată. 

Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc.[18] Deoarece 



 

 

aceasta conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă 
cartea de vizită a elevului. 

Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elev, 
uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la altu sau chiar de la un 
ciclu de învăţământ la altu. 

Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică abordarea completă a unei 
teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală. Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi 
în grup şi necesită o perioadă mare de tip pentru realizare. 

 Această formă de evaluare este preferată în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au posibilitatea să 
conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, astfel aceştia sunt foarte motivaţi să realizeze un 
proiect bun şi nu percep această metodă ca fiind una de evaluare. Proiectul permite astfel evaluarea unor 
capacităţi superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi: 

*capacitatea de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului; 
*capacitatea de identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 
* abilitatea de a utiliza corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare conceperii proiectului; 
*abilitatea de a finaliza un produs; 
* lucru în echipă (în cazul proiectelor în echipă); 
*capacitatea de a susţine proiectul realizat, evidenţând aspectele relevante. 
Printre avantajele utilizării proiectului ca modalitate de evaluare se numără faptul că stimulează 

creativitatea, creşte încrederea elevului în forţele proprii, dezvoltă abilităţi de gestionare a timpului, a 
emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în faţa clasei), dezvolta capacitatea de a lucra în echipă. Faptul 
că necesită mult timp pentru organizare, desfăşurare şi evaluare, existând astfel riscul ca interesul elevului 
faţă de proiect să scadă, reprezintă cel mai mare dezavantaj al acestei metode. 

Autoevaluarea reareprezintă o metodă de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin implicarea 
elevilor în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi comunicate anterior 
de către profesor în colaborare sau nu cu ei. Această metodă îi responsabilizează pe elevii faţă de activitatea 
şcolară şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere. Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, 
autonotare controlată, notarea reciprocă între elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii. 



 

 

EVALUAREA PREŞCOLARILOR, O PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI ŞCOALĂ 

 
EDUC. VÂRTOSU LALA 

GRĂD. DRAGANESTI, GALAȚI 
 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 

aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective. 

 În învăţământul preprimar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat, având drept 
scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, 
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. Evaluarea constituie o acţiune 
complexă care presupune realizarea mai multor operaţii intreprinse de cadrul didactic ca :  

• Masurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
• Interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
• Adoptarea deciziilor ameliorative. 
 În lucrarea de faţă ne-am oprit din multitudinea activităţilor desfăşurate în grădiniţă la evaluarea 

activităţilor de educaţie a limbajului. Am realizat această lucrare în colaborare cu învăţătoarea care va 
prelua o parte din aceşti copii în clasa I .  

 Pentru a putea face o evaluare corectă am pornit de la următorul plan: 
1. Evoluţia limbajului la copii preşcolari calea spre integrarea şcolară. 
2. Forme şi exemple de activităţi de educaţie a limbajului . 
3. Analiza rezultatelor obţinute în dezvoltarea limbajului la sfârşitul ciclului preprimar. 
1 EVOLUŢIA LIMBAJULUI LA COPII PREŞCOLARI, CALEA SPRE INTEGRAREA 

ŞCOLARĂ 
Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care aceştia 

îşi exprimă gîndurile, sentimentele şi doriinţele. Limbajul se dezvoltă şi progresează în permanenţă la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

 În procesul de îndrumare a educării limbajului la preşcolari, educatoarea urmăreşte: 
• dezvoltarea exprimării orale; 
• înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiei structurilor verbale orale; 
• educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical; 
• dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
 Aceste obiective sunt urmărite de educatoare de-a lungul întregii perioade a preşcolarităţii şi 

constituie repere ale activităţilor de educarea limbjului. 
 Limbajul include pe lîngă vorbire şi ascultare, citire şi scriere. Aşadar pentru a citii, copilul are nevoie 

să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le citeşte, iar pentru a scrie, copilul trebuie să ştie să 
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Putem spune că baza rămâne exprimarea orală, iar una 
dintre deprinderile cheie, pe care se poate insista la această vârstă, inainte de a trece la etapa de citit-scris 
este coordonarea ochi- mână, pe care o putem realza prin mai multe tipuri de activităţi ( activităţi manuale, 
activităţi artistico-plastice, activităţi psiho-motrice, psiho-senzoriale). 

 În concluzie, putem spune că grădiniţa rămâne prima treaptă a sistemului de învăţământ, căreia îi 
revine nobila sarcină de a organiza cu mare grijă experienţele de limbaj ale copilului, treapta unde 
comunicarea şi limbajul oral au o influenţă deosebită şi unde se poate insista pe anumite deprinderi de 
pregătire a scrisului. 
  



 

 

2 FORME ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI ALE EDUCĂRII LIMBAJULUI 
 Principalele forme de activităţi folosite în grădiniţa de copii, în activităţile de educare a limbajului, 

în vederea pregătirii preşcolare pentru şcoală sunt: 
1. EDUCAREA COMUNICĂRII ORALE 
a) Povestirea - povestirile educatoarei 
 - povestirile copiilor 
 - repovestirea 
 - povestirile copiilor după un plan dat(ilustraţii) 
 - povestiri cu început dat 
 - povestirile copiilor după modelul educatoarei 
 b) Memorizarea 
 c) Convorbirea 
 d) Jocul didactic 
 2. EDUCAREA COMUNICĂRII SCRISE  
 Jocul didactic  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI IMPACTUL EI ASUPRA ELEVULUI 
CONTEMPORAN 

 
PROFESOR DIANA VASILACHE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CONSTANTIN PĂUNESCU IAȘI 
 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și se interpretează 

datele obținute în urma aplicării unor instrumente de masurare în scopul emiterii unei judecati de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

 În cadrul procesului instructiv educativ activitățile de evaluare sunt în stransă legatură cu cele de 
predare si învătare și orice schimbare la nivelul uneia influențează realizarea celorlalte, generând o reacție 
în lanț, care impune revenirile și revizuirile celorlalte. Prin evaluare, profesorul verifică progresul elevilor 
în procesul de învațare, își identifică așteptările în raport cu nivelul fiecărui elev în parte și își adaptează 
instrumentele de evaluare în funcție de posibilitățile reale ale fiecăruia, apreciind progresul individual. 

 Evaluarea inițială este una constatativă și are următoarele obiective: 
• Identificarea nivelului de performanțe sau potențialul actual al elevului 
• Estimarea \ prognozarea dezvoltării ulterioare, bazată pe potențialul individual și integral al 

elevului 
• Stabilirea încadrării pe nivel educațional 
• Stabilirea obiectivelor pentru întreg procesul instructiv educativ. 
• Inițierea unor programe de antrenament a operațiilor mintale. 
Acest tip de evaluare evidențiază ceea ce știe și ce poate să facă elevul, ce deprinderi și ce abilități 

are într-o anumită etapă a dezvoltării sale, la fiecare început de an școlar. Ea trebuie privită ca un proces 
complex, continuu, dinamic, de cunoaștere estimare cantitativă și calitativă a particularităților fiecărui elev 
în parte și a capacității de învățare a fiecaruia. Evaluarea initială reprezintă punctul de plecare al fiecărui 
demers educațional și ca sa fie una cu impact pozitiv asupra elevului contemporan, care este un elev mai 
sensibil, mai presat de cerințele societății dinamice și în continuă schimbare în care trăim și mult mai 
vulnerabil în fața eșecului, trebuie sa fie una care colectează informații obiective, pune accent pe ceea ce 
poate face elevul nostru, investighează potențialul de dezvoltare și învatare, în scopul folosirii ca suport în 
formarea abilităților necesare dezvoltării plenare a elevului. 

 Evaluarea inițială stabilește elementele pozitive din dezvoltarea elevului, nivelul cunoștințelor 
acumulate pe parcursul anilor și nivelul capacităților cognitive, ca punct de plecare în activitatea 
educațională de predare și învățare. Are rolul de a furniza informații utile în vederea cunoașterii nivelului 
atins de elevi în dezvoltarea lor generală și a rezultatelor obținute în realizarea obiectivelor pedagogice, îi 
oferă profesorului posibilitatea de a organiza activitatea de instruire pe baza acestor rezultate și de a lua 
masurile necesare pentru optimizarea procesului de învățământ. 

 Profesorul utilizează evaluarea inițială pentru a stimula elevii și pentru a evidenția punctul în care se 
află, de unde se pleacă penru o dezvoltare eficientă ulterioară: 

• Să gândească asupra conceptelor pe care le studiază, a legăturilor dintre ele și a aplicațiilor în 
practică. 

• Să câștige încredere în capacitatea lor de a aborda și rezolva probleme. 
• Să își asume responsabilitatea propriei învățări. 
• Să își analizeze nivelul de performanță. 
Profesorul monitorizează activitatea desfășurată în clasă, echilibrând procesul de învățare prin 

propunerea de teme și activități diferențiate. El are datoria de a comunica elevilor și părinților informații 
despre cunoștințele, abilitățile și competențele ce trebuie atinse la sfârșitul fiecarei etape școlare, modul în 
care se desfășoară evaluarea, obiectivele propuse, criterii de notare, precum și rezultatele evaluării, analiza 
acestora și ce măsuri se impun pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 

O relație deschisă, transparentă între elev și profesor îi va oferi elevului încrederea de care are nevoie 
pentru depășirea obstacolelor ce apar pe parcursul procesului instructiv educativ, va înlătura sau minimiza 
frica de eșec școlar și elevul va fi deschis oricaror programe ameliorative-formative pe anumite paliere de 
dezvoltare, acolo unde elevul nu are rezultatele așteptate sau scontate. Ca și profesorul care conduce 



 

 

activitatea, elevul are nevoie de puncte de referință care să îi definească rolul, sarcina, natura și direcțiile 
activității sale, ajutându-l să conștientizeze procesele și achizițiile făcute, să-și elaboreze un stil propriu de 
lucru și să se poată situa personal în raport cu exigențele de învățare. 

 Ca activitate în sine, evaluarea initială presupune trei etape principale: 
1. Masurarea rezultatelor școlare prin procedee specifice utilizând instrumentele adecvate scopului 

urmărit: probe scrise, probe orale, probe practice. 
2. Aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii unitare: bareme de corectare și notare, descriptori de 

performantă. 
3. Formularea concluziilor desprinse ca urmare a interpretării rezultatelor obținute în vederea 

adoptării unei decizii educaționale adecvate. 
Evaluarea are în vedere câteva aspecte ce trebuie urmărite: stabilirea obiectivelor cadru și de 

referință, pe care trebuie să le realizeze elevii, performanțele minime, medii și superioare pe care le pot 
atinge elevii, pentru a demonstra ca au atins obiectivele propuse, scopul, timpul și instrumentele de 
evaluare, procedee ca fiecare elev să fie evaluat prin tipuri de probe cât mai variate, astfel încât evaluarea 
să fie cât mai obiectivă, folosirea datelor oferite de instrumentele de evaluare administrate pentru a elimina 
eventualele blocaje constatate în formarea elevilor și pentru a asigura progresul școlar al fiecarui elev. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, VASILACHE MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18- ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

 ,,GHEORGHE MUNTEANU’’- GALAŢI 
 
, ,Omu l  v a l o r e az ă  ex ac t  c ee a  c e  poa t e  de v e n i .  
Eu  nu  ş t i u  c e  e s t e  ac um,  dar  c au t ”  
( An t o i ne  de  Sa i n t  Ex upe r y )  
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Strategia reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen 
lung sau mediu. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

 După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează elevii; 
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
Evaluarea iniţială: 
-identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
-este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
între ei (interpretare normativă), ori comparând performanţele manifestate de fiecare cu 

performanţele aşteptate (interpretarea criterială). 
-se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 -este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Funcţii 
 funcţie diagnostică; 
 funcţie prognostică. 
Avantaje: 
-oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

-pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

Dezavantaje: 
-nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
-nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 

lor. 



 

 

 Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofera elevilor posibilitatea de a demonstra 
nivelul de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati 
de instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. 

Metodele pot fi grupate in 2 mari categorii: 
Metodele traditionale 
Metode complementare 
Metodele traditionale de evaluare au capatat aceasta denumire datorita consacrarii lor in timp. Din 

aceasta categorie fac parte: 
• Probele orale 
• Probele scrise 
• Probele practice 
 Metodele şi instrumentele complementare de evaluarei: 
 • Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor 
• Investigaţia; 
• Proiectul; 
 • Portofoliul; 
 • Autoevaluarea. 
Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 

gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. 
Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele 

cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită. 
 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 

următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi 
instruiţi-l în consecinţă”. 
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EVALUATION AND TESTING 
 

PROF. VASILAS ELISABETA 
SCOALA GIMNAZIALA “MIRON COSTIN”, BACAU 

 
 Evaluation is about gathering information about a class or an individual. Why do teachers evaluate 

their students? To offer them a clear picture of their progress, to develop their capacity to appreciate 
objectively and at last but not least to make a good classification of students. The methods used by teachers 
are various: observation, verbal appreciation, written papers, practical papers and appreciation with tests 
and marks. 

 According to their function, tests may be: 
- class progress tests, measuring the exact extent to which the students have mastered the material 

taught in the classroom; 
- achievement tests, measuring students’ knowledge and skills learned over a short period of time; 
- aptitude tests, assessing proficiency in language for language use; they predict strength or weakness 

in learning a foreign language; 
- proficiency tests, measuring specific skills; 
- diagnostic tests, pointing out the area in which a student requires teaching and studying. 
 Errors are classified according to: vocabulary, pronunciation, grammar, misunderstanding speaker’s 

intention and the production of the wrong communicative effect. Errors can have different causes: 
- language 1 interference: She is nice, isn’t it? 
- false analogy: My cousin is a fisher. 
- ignorance of the rule: If he knew it, he would have left. 
- incomplete learning: She make her homework every day. 
- failure to discriminate between forms: We leave in a new house. 
- overgeneralization: Tom is hearing the noise! I am sure! 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR VASILE ADRIANA 

ȘCOALA PRIMARA ,, I. CREANGA ,, SCHITU COSTINESTI 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-



 

 

o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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CONCEPTUL DE STRATEGIE DE EVALUARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

 
PROF. PT. ÎNV. PPRIMAR, VASILE ARSINICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „UNIREA” BRANIȘTEA, JUD. GALAȚI 
 
Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la 

verificările tradiționale la evaluarea proceselor și conditțiilor de desfășurare a activității didactice, a 
situațiilor de instruire/învățare . 

După momentul în care activitatea de evaluare este încorporată în structura activității 
didactice/educative deosebim: 

. evaluarea inițială (predictivă) 

. evaluarea dinamică (pe parcurs) 

. evaluarea sumativă (terminală). 
Evaluarea inițială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 

secvențe a procesului de învățământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru școlar, capitol, subcapitol, 
grup de lecții). Se realizează pentru: determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă premise ale 
asimilării noilor conținuturi și formarea altor competențe; pentru detectarea potențialului de educare 
(educabilitatea), adică a zonei dezvoltării proxime a elevului; pentru stabilirea unui punct ”de plecare” ce 
ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 

 Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situațiilor educative, precum si 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanțele elevilor; în altele - de a determina nivelul achizițiilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Cunoașterea capacităților de învățare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la 
care pornesc și a gradului în care stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului etapei 
care urmează constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității didactice. Rolul ei este de a permite 
atât educatorului cât și elevului să-și formeze o reprezentare cât mai corectă asupra substanței existente și 
asupra cerințelor cărora urmează să le răspundă. 

Clasa a II-a 
Disciplina: Matematică 
Obiective operaţionale: 
O1 - să numere elementele unei mulţimi grupând unităţile de ordin superior (zecile şi sutele); 
O2 – să descompună numere în sute, zeci, şi unităţi; 
O3 – să identifice numerele de trei cifre care satisfac cerinţele date; 
O4 – să transpună simbolurile date în simboluri numerice în limitele 1 – 1000 
O5 – să identifice cel puţin patru soluţii pentru cifrele care fac adevărate inegalităţile date; 
O6– să compare numerele date utilizând semnele de relaţie (<, >, =); 
Proba de evaluare predictivă 
1) Câte elemente sunt? 

  
  



 

 

2) Completează casetele: 

 
3) Scrie: 
a) cel mai mare număr de trei cifre diferite; 
b) cel mai mic număr de trei cifre diferite; 
c) trei numere mai apropiate de 850 decât de 860. 
 
4) Iată nişte simboluri: 

 
 o sută o zece o unitate 
 
Scrie numerele astfel reprezentate: 

 
 ………………. ………….... 
 
 …………….. 
5) a) Scrie în casetă semnul de relaţie corespunzător (<, >, =); 

 
b) Pune cifra corespunzătoare:  
548 > _ _ 6 _ 25 = 9 _ 5 _ _ 7 < 78 _ 
 



 

 

EVALUAREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 

INTOCMIT DE: PROFESOR VASILE MARIANA 
GRADINITA NR.178, BUCURESTI 

 
 Dupa cum este bine cunoscut, educatia reprezinta un proces complex si de durata, in cadrul  
caruia se realizeaza, treptat, prin forme institutionalizate sau nu, profilul uman cerut de o societate 

data, in raport de idealul educativ al acesteia. 
 Scolii ii revin raspunderi tot mai mari in acest proces, ea fiind in masura sa lucreze calificat, sa tina 

seama de particularitatile fizice si psihice ale fiecarui individ, ale mediului social-familial in care el traieste, 
de faptul ca asupra procesului de formare a prescolarilor isi pun amprenta numerosi factori, atat in sens 
pozitiv cat si in sens negativ. Odată cu trecerea timpului se schimbă şi societatea, deci şi copiii. De multe 
ori ma apuca nostalgia gandindu-ma la copiii de alta data, parca prea linistiti în comparatie cu cei din ziua 
de azi, parca nu atat de inteligenti, si lista poate continua. 

 Cunoasterea copilului supus procesului educatiei nu este o actiune sporadică a educatorului, care se 
preocupă de acest lucru numai în anumite momente sau etape. Ea este o cerinta ce se impune cu caracter 
permanent şi conditionează succesul activitatii educative. Nu putem incepe studierea copiilor în esenta, 
pana nu ne vom documenta in legatura cu cele mai noi metode şi tehnici care ne pot ajuta. 

 Cu siguranta, niciodata nu vom putea stii totul despre copil, dar cu cat ne vom apropia mai mult de 
el şi il vom intelege mai bine, cu atat vom invata mai multe despre ceea ce ar trebui sa facem pentru a-l 
ajuta sa creasca si sa se dezvolte la nivelul intregului potential de care dispune. 

 Prin procesul de evaluare ne pronuntam asupra starii unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informatiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite sa masuram in 
raport cu o anumita norma la care ne raportam. Evaluarea trebuie sa fie coerenta cu noile stiluri şi metode 
de predare – invatare si sa fie gandita ca un instrument pentru imbunatatirea activitatii, nu ca o „proba” a 
ceea ce stiu sau nu stiu?! copiii la un moment dat. Organizarea unei activitati interesante, în care copiii (si 
cadrele didactice) se simt bine in timpul invatarii nu este un scop in sine. Trebuie sa inregistram mereu 
progresele pe care le fac copiii in procesul de invatare. De aceea, evaluarea este menita sa ne sprijine pentru 
a imbunatati invatarea, nu sa probeze ca prescolarii au invatat ceva anume (si cat anume) ca si informatie. 

 Evaluarea ofera copilului autocunoastere si incredere in fortele proprii, ea devine o intermediere intre 
copil si rezultatele muncii sale. De aceea, evaluarea trebuie sa fie blanda, reala, dar cu o tenta de optimism 
si incredere, cu cerinte ferme, dar legate de posibilitatile concrete ale copilului. Evident, in gradinita copii 
nu primesc note, dar aprecierea si evaluarea activitatii copiilor constituie o componenta a procesului 
instructiv-educativ, actul evaluarii constituind o preocupare permanenta a educatoarei. 

 Evaluarea nu trebuie asociata cu esecul, sanctiunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare 
asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cat mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care le 
are, dar mai ales cu calitatile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici incolo.  

 Evaluarea de orice fel nu trebuie sa pedepseasca, ci s stimuleze pentru etapa urmatoare a invatarii! 
Cel care invaţa trebuie sa inteleaga ca evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are 
de invatat. Nu este obligatoriu sa facem notari pentru orice tip de evaluare si oricum putem folosi mai multe 
posibilitati de apreciere a rezultatelor. Comunicarea rezultatelor evaluarii este considerata a avea un rol 
foarte important pentru ca: stimuleaza interesul copilului pentru a veni la gradinita, evita formarea unui tip 
de judecata sociala bazata pe etichetare, ajuta copilul sa isi formeze o imagine corecta despre sine.  

 De asemenea, cadrele didactice au accentuat în unanimitate ideea necesitatii comunicarii evaluarii 
„incepand cu aspectele izbutite”, pozitive, pentru a avea un efect stimulativ pentru invatare si au subliniat 
ca este de preferat „evitarea criticii care demobilizeaza”. 

 O conditie extrem de importanta a unei evaluari, cu efect benefic asupra progresului in invatare a 
fost considerata nuantarea aprecierilor verbale („Si tu poti!”) si tonul cald, „sfatuitor” al vocii educatoarei 



 

 

in situatia identificarii greselilor. „Nu trebuie ascuns copilului ca are lacune, trebuie sa stie ce a gresit, dar 
totul trebuie facut cu zambet si stimulativ: ”Si tu ai facut bine, dar poti si mai bine!”. 

 „Metodele de evaluare” vizeaza modalitatile prin care este evaluat prescolarul. Ele insotesc si 
faciliteaza desfasurarea procesului de invatamant. Metoda de evaluare reprezinta calea pe care o urmeaza, 
pe care o parcurge educatorul impreuna cu copiii sai in demersul evaluativ. Vorbim despre metode 
traditionale de evaluare precum evaluarea orala, evaluarea scrisa, evaluarea prin probe practice, testul 
docimologic, dar si despre metode moderne, alternative şi complementare de evaluare ca observarea 
sistematică a comportamentului copilului fata de activitatea scolară, portofoliul, etc.  

 Tehnica de evaluare reprezinta modalitatea prin care cadrul didactic declansează şi orienteaza 
obtinerea din partea copiilor a raspunsurilor la itemii formulati (la cerintele exprimate). Spre exemplu, un 
item cu alegere multipla va face apel la „tehnica raspunsului cu alegere multipla” prescolarul va incercui, 
va bifa sau va marca printr-o cruciulita varianta de raspuns pe care o considera corecta.  

 Opiniile relatate mai sus au pus in evidenta faptul ca evaluarea este privita ca fiind un mijloc de 
stimulare a participarii copiilor la activitate, un mod suportiv de incurajare a performantei bazate pe criterii 
clar formulate catre copii, punand accent mai mult pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai putin pe esecuri 
sau greseli, tocmai pentru a-i da mai multa incredere in sine, dar si a-i contura o imagine de sine conforma 
cu realitatea. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• „Curriculumul pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani)”, M.E.C.T. – 2008; 
• „Psihopedagogie prescolara si scolara”, M.E.C.T. –2005; 
• „Teoria şi practica evaluarii educationale”, Dan POTOLEA, Marin MANOLESCU –2005. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

INVĂȚĂTOR: VĂZDOAGĂ TATIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL NICOLAE”BOTOȘANI 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util.  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 
favorabile unei noi învăţări,se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este interesată de acele cunoştinţe şi capacităţi 
care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe, premise 
“cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare 
Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 



 

 

pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
VELA ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA 
CARAȘ-SEVERIN 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire.  

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele sperate,e nevoie să se 
țină seama de următoarele: 

 - tratarea diferențiată a elevilor; 
 - selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
 - utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
 - îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de 
prevederile curriculumului pentru învățământul gimnazial și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv 
nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

  Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. O evaluare inițială, urmată 
de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educaționaș, București, 1998. 



 

 

EVALUAREA ÎN NOUA ȘI VEȘNICA REFORMĂ 
 

PROF. IULIANA VELEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EMIL ATANASIU, GAROAFA, VRANCEA 

 
 Evaluarea vizează cunoștințe, grad de inteligență, deprinderi, abilități de transfer, aptitudini. Odată 

cu aderarea României la Cadrul Comun European, s-a prefigurat 
promovarea unui nou tip de formare a tânărului absolvent. România s-a aliniat eforturilor de 

reconfigurare curriculară prin intermediul competențelor relevante în societatea actuală, în cadrul cărora se 
delimitează trei categorii de formare: 

• manifestarea autonomiei - afirmarea/ apărarea drepturilor, intereselor, responsabilităților, 
limitelor şi nevoilor personale; - dezvoltarea şi managementul unor proiecte personale; - abilitatea de a 
acționa într-un context mai larg 

• folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale - folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului 
în mod interactiv; - folosirea interactivă a cunoștințelor şi a informațiilor; - folosirea interactivă a noilor 
tehnologii 

• funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere social - relaționarea adecvată cu ceilalți; 
- cooperarea; - gestionarea şi rezolvarea conflictelor 

Așadar, evaluarea vizează cele opt metacompetențe, pe care se fundamentează noul curriculum: 
• comunicarea în limba maternă 
• comunicarea în limbi străine 
• competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii 
• competența digitală 
• competența ”a învăța să înveți” 
• competențe sociale și civice 
• spirit de inițiativă și antreprenoriat 
• sensibilizare și exprimare culturală 
 Succesul obținut în școală devine treptat o pârghie prin care se clădește imaginea de sine, 

autoaprecierea. Pe de altă parte, rezultatele evaluării devin factori de reglare a activității didactice. Pentru 
profesori, evaluarea indică feed-back-ul disciplinei, pe care o prezintă și o parcurge împreună cu elevii săi. 
Pentru părinții elevilor, evaluarea le oferă date clarificatoare cu privire la potențialul intelectual al copiilor. 
De multe ori le corectează imaginea subiectivă pe care o aveau asupra lor, sugerându-le anumite criterii de 
remaniere a convingerilor și a speranțelor pe care le aveau până atunci. 

 Evaluarea predictivă este indicată la începutul fiecărui an școlar pentru identificarea lacunelor 
existente în competențele elevilor și pentru a stabili măsurile care se impun, pentru corectarea și învățarea 
fiecărui elev în parte. Această evaluare are caracter de diagnostic, întrucât înlesnește profesorului să 
identifice competențele dobândite de fiecare elev și să-i indice căile de urmat. 

 În evaluarea inițială, interesul cadrului didactic nu este de a măsura performanțele elevilor sau de a 
face clasificări ori ierarhizări ale acestora, ci de a afla care sunt premisele cognitive, atitudinale, aptitudinale 
de la care va debuta activitatea de învățare. Evaluarea inițială este o nevoie care decurge din existența unei 
pregătiri eterogene a elevilor, din întemeierea asimilării noilor cunoștințe pornind deja de la cele învățate 
și din dorința de a anticipa o strategie adecvată posibilităților de învățare a elevilor din grupul supus 
evaluării inițiale. 

 Așadar, evaluarea inițială precede alcătuirea planificărilor pe unitățile de învățare, acestea din urmă 
trebuind a fi personalizate în funcție de parametrii următori: 

• Nota obținută în cadrul testului inițial 
• Planul remedial al fiecărui elev 
Testul inițial devine un instrument reglator, care dirijează profesorul de limba și literatura română în 

demersul său didactic, fie în recuperarea unor competențe deficitare, fie în obținerea performanțelor școlare. 
Însă, în primul rând vizează formarea competențelor necesare evaluărilor externe: Testarea cu caracter 
național, bacalaureat, olimpiadele și concursurile de resort. 
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN CICLUL PRIMAR 

 
POF. PTR. INV. PRIMAR VELIȘCA ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RAKOCZI FERENC”SATU MARE 
 
 Evaluarea, fenomen didactic extrem de complex, integrat în procesul de învăţământ, constă în 

evidenţierea competenţelor dobândite, atât la nivel cantitativ cât mai ales calitativ. Mai mult, evaluarea 
relevă valoarea acestora, oferind totodată soluţii de optimizare şi eficientizare a procesului didactic.  

Scopul evaluării nu este doar acela de a însuma anumite date cu privire la gradul de pregătire a 
elevilor, ci de a oferi modalităţi de perfecţionare a procesului instructiv-educativ, stabilind în acest sens 
acţiuni concrete care să vizeze corelarea armonioasă a strategiilor de instruire cu specificul activităţii 
didactice, dar şi cu particularităţile elevilor 

Din perspectiva cadrului didactic, evaluarea inițială este indispensabilă, este un moment cheie, având 
ca scop cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor. În ce măsură elevii stăpânesc cunoştinţele?, În ce 
măsură deţin ei competenţele cerute? Iată cel puţin două întrebări cu care se confruntă orice cadru didactic 
la începutul unui proces instructiv-educativ al căror răspunsuri identificate corect, îl vor putea ajuta în 
adaptarea demersului didactic ulterior la realele posibilităţi de învăţare şi particularităţi ale elevilor.   

După momentul în care se realizează, sau modul în care se integrează în procesul didactic aș descrie 
evaluarea inițială astfel:  

1. Scopul urmărit  
- identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de competenţe şi elemente de competenţă 

(cunoştinţe, abilităţi, atitudini) în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 
imediat următoare; 

 - “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 
favorabile unei noi învăţări” (Cerghit, I., 2002). 

2. Funcţii îndeplinite  
- funcţie diagnostică (vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 

capacităţile şi atitudinile necesare formării de noi competenţe);  
- funcţie prognostică (sugerează cadrului didactic condiţiile prealabile ale desfăşurării noului program 

şi îi permite anticiparea rezultatelor) (Radu I.T., 2005). 
3. Modalităţi de realizare (când?, cum?)  
Când?  
- se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unei unităţi de învăţare şi chiar al unei activităţi); 
Cum? 
- probe orale, scrise, practice 
4. Obiectul evaluării (ce se evaluează)  
- vizează „acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi 

şi formarea altor competenţe” (Radu I.T., 2005), premise “cognitive, motivaţionale şi atitudinale” 
(capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare 

5. Avantaje 
- oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente (potenţialul şi nevoile de învăţare ale elevilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi a 
formula cerinţele următoare; 

- oferă informaţii legate de unele deficienţe, dificultăţi de învăţare;  
- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi o serie de 

programe de recuperare; 
- nu are ca scop ierarhizarea elevilor, ci identificarea potenţialului de învăţare 

  



 

 

6. Limite 
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului (diagnoza pe care o realizează nu este în mod necesar etiologică). 
În proiectarea instrumentelor de evaluare inițială o importanţă majoră trebuie să se acorde unor 

indicatori precum validitatea, fidelitatea, obiectivitatea, aplicabilitatea, sensibilitatea, indicatori care 
conferă instrumentului calitatea de a atinge scopul pentru care a fost elaborat. 

Validitatea unui instrument de evaluare poate fi influenţată în sens negativ de intervenţia unor factori 
precum (Radu, 2005, pp. 208 – 209):  

- claritatea şi completitudinea instrucţiunilor care însoţesc testul de evaluare;  
- gradul de dificultate al itemilor (presupune existenţa unui echilibru între itemii cu grad ridicat şi cei 

cu grad redus de dificultate); 
- ordonarea itemilor în test în funcţie de dificultate (aranjarea optimă este aceea care plasează itemii 

în ordinea crescătoare a dificultăţii, oferind fiecărui elev posibilitatea de a îndeplini cerinţele testului până 
la nivelul accesibil lui);  

- administrarea şi cotarea testului (timp de lucru acordat, instrucţiuni care sugerează răspunsurile, 
cotarea eronată a testului etc.) 

Din punctul de vedere al structurii, elaborarea probelor pentru evaluarea inițială porneşte de la 
următoarele dimensiuni/ elemente: 

1. Competenţe/ elemente de competenţă (cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori) – competenţele 
generale şi specifice ale disciplinei definite în programa şcolară;  

2. Descriptori de performanţă – descriu nivelurile minim, mediu şi maxim de realizare a unei 
competenţe 

3. Arii de conţinut – prevăzute de programa şcolară, în corespondenţă cu setul de competenţe specifice 
disciplinei  

4. Situaţii problemă – situaţii concrete în care elevul va demonstra/ dovedi competenţele formate  
5. Tipuri de itemi – obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi 
Rezultatele obţinute în urma evaluării inițiale furnizează cadrului didactic informaţii relevante pentru 

a-şi defini acţiunile pedagogice adaptate particularităţilor de învăţare ale fiecărui elev (ritm, stil de învăţare, 
potenţial de învăţare, dificultăţi de învăţare). Acest aspect are în vedere rolul predictiv/ prognostic al 
evaluării. Astfel poate fi creat planul individualizat de învăţare, un instrument care va permite asigurarea 
unui traseu particularizat şi personalizat de învăţare. 
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STRATEGII DE REALIZARE A EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. VENETICU FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VITĂNEȘTI 

JUDEȚUL TELEORMAN 
 
 Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de 

măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică educativă,integrare realizabilă la diferite intervale de 
timp(scurt,mediu,lung) și în sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice. 

 In teoria și practica educațională se disting trei strategii de evaluare : 
 evaluarea inițială/predictivă ; 
  evaluarea continuaă/formativă ; 
 evaluarea sumativă/finală. 
4.1. Evaluarea inițială/predictivă 
 Evaluarea inițială propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 

instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogictestele 

de cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui semestru .  
 La inceputul lectiei, evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, a verificarii 

lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari initiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completari. 

 Pot fi propuse noi secvente sau subsecvente de recuperare ,stimulare, completare. In acesta 
perspectiva ,chiar de la inceputul unei lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva.'¹ 

 Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referinta : 

 1.funcția diagnostica, 'vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda 
capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program '² .In felul acesta pot fi 
identificate: 

  lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 
  resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de 

invatare momentane si de perspectiva; 
  conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea asimila 

continuturile noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; 
 posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
  abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; 
 2. functia prognostica, sugereaza profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor.  
 Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului pedagogic curricular 

construit de profesor.Profesorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru selectionarea 
,realizarea și dezvoltarea corecta a: 

  obiectivelor programului următor (viitoarea lecție,capitol ); 
 conținuturilor absolut necesare; 
  metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
  modurilor și formelor optime de organizare a activității. 
 Funcția prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora 
 Evaluarea initiala se poate realiza prin examinari orale, probe scrise sau practice. Indeplineste functia 

de diagnosticare (evidentiaza daca elevii stapa-nesc cunostintele si abilitatile necesare parcurgerii noului 
program), precum si o functie predictiva, oferind informatii cu privire la conditiile in care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de invatare ale noului program. 



 

 

 Rezulta ca datele oferite de evaluarea initiala contureaza trei directii principale pe care trebuie sa se 
actioneze in planificarea activitatii pentru etapa urmatoare a activitatii didactice: 

 proiectarea activitatii viitoare din perspectiva adecvarii acesteia la posibilitatile de care dispun 
elevi pentru realizarea sarcinilor noului program; 

 conceperea modului de organizare si desfasurare a programului de instruire; 
  aprecierea necesitatii de a initia un program de recuperarea pentru intreaga clasa, cand se constata 

ramaneri in urma la invatatura care ar putea impiedica desfasurarea eficienta a activitatii; 
 adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiti elevi. 
. În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 

și metodologiei curriculum -ului.  
 Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație,extind rolul evaluarilor 

inițiale,independent de dimensiunea ei.  
 Evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace.  
 Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face 

posibilă derularea activității în condiții de eficientă.  
 Datele obtinute prin evaluarea initiala sunt valorificate in elaborarea noului program din perspectiva 

adecvarii acestuia la posibilitatile reale ele elevilor. 
 
Bibliografie: 
 ¹I.T.Radu ,'Evaluarea in procesul didactic' ,Editura Didactica si Pedagogica ,Bucuresti , 2000 .  
 2I.T. Radu ,Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ,Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti .1981. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVǍŢǍMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR, VERBUŢǍ CRINA-ELENA, 

ŞC.GIMN.”GEORGE APOSTU” STǍNIȘEȘTI 
 
În învăţământul gimnazial evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul gimnazial se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în ciclul gimnazial sunt: 
evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în școalǎ; 
evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor; evaluarea sumativă sau 
cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor clasei, reflectând performanţele.  

 Evaluarea am realizat-o la clasa a VI-a pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 
probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ fără de care 
cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  

Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 
este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă 
în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. Metodele şi tehnicile de evaluare sunt 
următoarele:  

metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului; 
- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare.  

Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură 
promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 

"Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor şcolare pe baza unor criterii 
de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie de 
conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra şcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează şcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. VERDEȘ MARIA-ROCSELANA, 
COLEGIUL TEHNIC „GENERAL GHEORGHE MAGHERU” 

 DIN TÂRGU JIU 
 
Evaluarea reprezintă finalitatea procesului instruirii. În cadrul Teoriei metodologiei instruirii, 

evaluarea este abordată ca parte a procesului curricular alături de obiective, conținut și metode, 
reprezentând o componentă strategică, fiind implicată la începutul anului școlar: evaluarea inițială; pe tot 
parcursul procesului educațional: evaluare continuă sau formativă; și evaluare sumativă sau cumulativă.  

Privită din perspectiva perioadei de studiu, evaluarea are următoarele forme: evaluare inițială, din 
care rezultă diagnoza nivelului de pregătire la începutul anului a elevului; evaluarea curentă, continuă – ea 
asigură pregătirea sistemică și continuă, pentru realizarea feedback-ulu; evaluarea periodică (intermediară 
– verifică gradul de restructurare a materiei în modele informaționale mai mari și realizează feedback-ul 
corespunzător); evaluarea finală (de închidere, cumulativă sau sumativă). 

„Testarea, ca metodologie, derivă din psihologie. [...] Se știe că în sens larg, testul reprezintă o probă 
bine definită, ce implică îndeplinirea unor sarcini identice pentru toți subiecții de examinat, în conformitate 
cu o strategie precisă. De aici decurge marele avantaj al folosirii testelor: sistemul de raportare valorică este 
unic.”1 

Evaluarea inițială are rolul de a oferi celor doi actanți ai procesului didactic, elev și profesor, o ogindă 
a cunoștințelor la început de an școlar, un punct de plecare în demersul educațional, o prezentare realistă a 
ceea ce știe, dar și a lacunelor elevilor.  

Scopul evaluării inițiale este acela de diagnoză inițailă, care arată nivelul de cunoștințe al elevilor, 
condiția necesară fiind aceea ca ei să conștientizeze importanța acesteia, a deciziilor ce vor fi luate de către 
cadrul didactic în urma evaluării, a soluțiilor acestuia cu privire la fiecare elev în parte și la nivelul întregului 
grup (clasei de elevi). 

Cunoscând faptul că rezultatele evaluării inițiale nu se consemnează în catalog (doar la cerere), elevii 
nu sunt constrânși de presiunea notei, astfel ei se pot concentra asupra rezolvării itemilor propuși, rezultatele 
putând reflecta în mod obiectiv pregătirea din momentul T0. 

Un rol decisiv în procesul de evaluare îl reprezintă motivația cunoașterii și a soluționării corecte a 
cerințelor. Se remarcă faptul că, nemaifiind presiunea notei, în cazul claselor de liceu, interesul pentru 
interpretarea cerințelor scade, cei mai motivați fiind elevii claselor a IX-a, care doresc să se afirme. 

Importanța evaluării inițiale este evidențiată de către pedagogul D.P. Ausubel, care afirma că „ceea 
ce influențează cel mai mult învățarea, sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă 
de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Aceasta oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea 
o reprezentare cât mai exactă a situației de plecare, T0, și de a structura și formula cerințele următoare. 
Realizându-se o evaluare inițială corectă, cu itemi în concordanță cu nivelul de vârstă elevilor, se va 
planifica întregul demers pedagogic pe un an școlar, stabilindu-se, dacă este cazul, programe de recuperare. 
Din practica didactică, având două clase pe același nivel, în urma evaluării inițiale am realizat planificări 
distincte la disciplina limba și literatura română, cu extensii de text pentru clasa de performanță și cu 
program de recuperare pentru elevii clasei cu rezultate mai puțin performante. 

Pentru ca evaluarea inițială să își atingă scopul (diagnoză și prognoză), cadrul didactic propunător 
trebuie să țină seama de: tratarea diferențiată a elevilor; selectarea riguroasă a conținuturilor; utilizarea 
metodelor și procedeelor didactice maximum antrenante ale capacităților intelectuale ale educabililor. 

În opinia lui vasile Pavelcu (1968), un bun test nu urmărește numai verificarea informației acumulate 
de elevi, ci și capacitatea acestora de a folosi cunoștințele asimilate deja în situații variate. 

Pentru eficientizarea evaluării inițiale, mai ales în cazul elevilor de clasa a IX-a, recomandăm 
discuțiile individuale pentru creșterea stimei de sine, rolul evaluării nefiind unul de a diminua dorința de 
învățare, de distanțare a elevului de actul didactic, profesor, sau materia respectivă, ci, mai ales de 
conștientizare a lacunelor și identificarea celor mai bune soluții pentru recuperarea decalajului și de 
încurajare continuă prin raportare la acesta.  

În opinia noastră, informatizarea sistemului de învățământ și prin existența catalogului on-line duce 
la securizarea notelor, o mai bună și mai strânsă relație școală-elev-părinte. Propunem ca evaluările inițială 



 

 

și finală, să apară în catalogul on-line, chiar la o rubrică distinctă, pentru o mai mare responsabilizare a 
elevilor și profesorilor.  

În concluzie, evaluarea inițială are un rol determinant în actul didactic, de diagoză la începutul unui 
an școlar asupra cunoștințelor elevilor, de determinant în procesul de structrare a conținuturilor viitoare 
pentru profesori. 

 
Note:  
1. Cucoș, C., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura polirom, 

Iași, 1998, p. 186.  
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1. Ausubel, D.P., Robinson, F.G. Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică, Editura 

Didactică și Pedagogică, București,1981.  
2. Cucoș, C., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura polirom, 

Iași, 1998. 
3. Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1981. 
4. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VEREȘ CRINA 
GRĂDINIȚA CU P.N.NR.2 JIBOU 

 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educatoare și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care 
este departe de cristalizare pentru individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar, are 
caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii 
trebuie evaluați unul câte unul, educatoarea trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea 
ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, ci doar 
rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria 
educatoarei de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor 
cunoștințe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate 
dinamică și solicitantă. Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare 
sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică 
decât creațiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. Așadar, prin evaluare, educatoarea își 
îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce 
se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând învățătorilor datele necesare continuării acțiunii 
instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, 
constituie o modalitate de a moderniza procesul de învățământ, precum și de a spori rolul educației în 
formarea personalității. Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului 
de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și 
astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai 
bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării 
inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația 
cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității 
de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod 
expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă 
o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, 
formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul 
evaluativ. Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca 
evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea 
diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee 
didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, 
îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). Pentru a 
crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel moment. 
Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția 
realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face 
obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o 
singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma 
în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța 



 

 

ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și 
în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită 
a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al cadrului 
didactic, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; Bocoș, M., (2003) 
Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VEZETEU LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,SFÂNTUL VASILE"PLOIEȘTI 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
* Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
* Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 
 



 

 

TESTAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA RELIGIE- CLASA I 
 

PROF. LUMINIȚA GABRIELA VĂCARIU, 
LICEUL TEORETIC ”WILLIAM SHAKESPEARE” TIMIȘOARA 

 
 Evaluarea, asociată de multe ori greșit cu etapa finală a actului educațional, este un proces continuu 

raportat la toate momentele educației care reglează, stabilește adaptarea corectă a acestuia la particularitățile 
elevilor, cu alte cuvinte a beneficiarilor direcți. 

Pentru disciplina Religie, Programa școlară reglementează atingerea unor competențe generale, 
respectiv specifice de care se ține cont atunci când se dorește crearea unui instrument de evaluare. Cu atât 
mai mult acest fapt este luat în calcul când vorbim despre o evaluare inițială care oferă ambilor subiecți ai 
actului educațional, profesorul și elevul, puncte de reper pentru noul drum de parcurs împreună. 

Particularitățile de vârstă sunt un alt factor ce necesită o atenție deosebită. Înclinația copilului spre 
joc, capacitatea de cunoaștere, înțelegere, aplicare și analiză a elevului de clasa I sunt dezvoltate sau pe cale 
de dezvoltare, toate potrivit vârstei ! 

Ținând cont de cele enunțate anterior, evaluarea inițială la clasa I a fost gândită ca un test-fișă de 
lucru pe care elevul a completat-o după un joc de rol. Astfel, recapitularea informației din clasa pregătitoare 
se face prin reamintirea personajelor cu ajutorul cărora am descoperit noțiunile moral-religioase. Familia 
creștină formată din Ionuț. Ioana și copiii Ștefan și Anastasia ne arată și ne învață lucrarea lui Dumnezeu 
în lume. Pe tot parcursului primului an școlar cei doi părinți ne-au ajutat să înțelegem valoarea credinței, 
rugăciunii, iubirii, blândeții, altruismului; iar copiii valoarea prieteniei, ascultării.  

 Fișa păstrează ideea de învățare prin joc, iar itemii închiși cu răspunsuri corelate de genul completării 
unor răspunsuri eliptice sau de stabilire de corespondențe respectiv desenul să îl determine pe elev să 
înțeleagă, să aplice și chiar să analizeze cerința folosindu-se de informațiile achiziționate: 

Iată câteva cerințe: 
 
1. Cu ce sunet începe obiectul din imagine? Rescrie cuvântul format. 
 
 
 
  
 
 
 
2. Completează silabele care lipsesc: 

  CRU ___  BI___RICĂ   ICOA___ 
 
3. Scrie propoziția înlocuid cifra cu litera corespunzătoare: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A C D E L M N R T U Z 

 
3 10 6 7 4 11 4 10 1 2 8 4 1 9 5 10 6 4 1. 
4. Continuă desenul sau Colorează imaginea  
Vor desena propria familie într-o zi de sărbătoare sau chiar familia celor patru personaje înainte 

amintite. 
  

 
 

 
 



 

 

 
Evaluarea fișei trebuie însoțită de o matrice de performanță, pentru fiecare item se precizează cât și 

ce anume trebuie să facă elevul pentru un a fi notat cu un calificativ. Iată un exemplu: 
Item Foarte bine Bine Suficient 
2 Scrie corect toate silabele Scrie corect silaba lipsă 

pentru două dintre cuvinte 
Scrie corect silaba lipsă doar 
a unui cuvânt 

 
În final, nu putem vorbi despre o evaluare ințială fără să existe o analiză a acestor rezultate. Prin 

aceasta se remarcă greșelile frecvente și se propune un plan de remediere. 
Este cu siguranță o muncă în plus și poate pentru mulți nejustificată, sunt de acord că se poate evalua 

și din mers nivelul elevilor, însă atât pentru dascăl cât și pentru elev este o confirmare a valorii pe care o 
munca acestora o are, chiar și după o pauză lungă, cum este vacanța mare 

.  



 

 

TESTAREA INIȚIALĂ LA CLASA A VI-A, STRATEGIE DE EVALUARE 
 

PROF. MARIUS VĂCARIU, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNANDREI 

 
Testarea inițială este o evaluare cu scop de diagnoză în vederea organizării procesului de educare. Cu 

siguranță, așa cum denumirea o arată, momentul cel mai des utilizat în aplicarea acestei evaluări este la 
început de semestru/an școlar. Ea oferă dascălului, elevului, dar și părintelui informații privind nivelul de 
la care se pleacă spre o nouă etapă de achiziții. În funcție de atitudinea subiecților implicați în acest proces 
de evaluare și datorită folosirii notei doar cu scop informațional, testarea poate să nu supraîncarce emoțional 
elevii, prin urmare evaluarea cunoștințelor să fie cât se poate de aproape adevăr. Aceasta dacă se ia în 
considerare faptul că mulți elevi emotivi greșesc sub presiunea valorii notării! 

Și la disciplina Religie profesorul are la îndemână această strategie de evaluare. Utilizarea ei, la un 
nivel mediu, ajută pe de-o parte la identificarea acelor informații care ating competețele specifice nivelui 
de studiu, pe de altă parte diagnosticarea nivelului de cunoștințe. 

Plecând de la competențele generale și specifice prevăzute de programa școlară prin testarea inițială 
se poate urmări:  

Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței 
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii  
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice 
Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile 

religioase 
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului 

persoanelor din textele studiate  
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date 
Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi 

diversității religioase 
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase 
3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin 

raportare la valorile moral-religioase  
Punctual profesorul urmărește ca elevul: 
 1. să identifice trăsăturile morale ale persoanelor vechi testamentare 
 2. să precizeze corect anumite informații legate de istoria poporului evreu și creația lumii; 
 3. sa coreleze evenimentele istorice cu învățăturile moral-religioase 
 4. să alcătuiască un scurt eseu/compunere pe baza unui titlu dat; 
 5. să aprecieze corect răspunsurile date depre învățătura creștină. 
 Testul creat are în vedere obiectivele operaționale propuse, itemii creați corect, descriptorii de 

performanță și punctajul aferent itemului. Alcătuit astfel, testul devine un instrument corect și eficient în 
procesul de evaluare. Iată două exemple de itemi: 
Ob. 
Op. 

Itemi  Descriptori de performanță Punctaj 
 

 
O2 
05 

Alege varianta corectă: 
• În ordinea creației, luminătorii au fost 
creați de Dumnezeu în: 
a. Ziua întâi 
b. Ziua a patra 
c. Ziua a șasea 
• Omul a fost creat după: 
a. Chipul îngerilor 
b. Chipul lumii materiale 
c. Chipul lui Dumnezeu 

Pentru alegerea corectă a 
fiecărui răspuns se acordă 2 
puncte (2x5); 
Pentru răspuns greșit sau lipsă, 
nu se acordă niciun punct. 
 

10 p 



 

 

• Noe a fost: 
a. Rege al evreilor 
b. Primul om creat de Dumnezeu  
c. Salvat la potop 
• Numele lui Avraam înseamnă: 
a. Noul Adam 
b. Tată a mai multor neamuri 
c. iertare 
• Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu, îi 
ajută pe evrei 
a. Să ridice un templu 
b. Să construiască o arcă 
c. Să iasă din Egipt 

 
O1 
O2 
O3 
O5 

 Realizează o compunere în care să 
evidențiezi puterea credinței a lui Avraam/ 
Noe/ Moise în strănsă legătură cu două 
evenimente din viața sa 

Pentru descrierea cât mai fidelă 
a temei alese, se acordă 15 
puncte; 
Pentru descrierea parțială, se 
acordă 10 sau 5 puncte; 
Pentru utilizarea corectă a 
termenilor religioși, se acordă 5 
puncte; 
Pentru respectarea structurii 
unei compuneri, se acordă 5 
puncte; 
 

35 
PUNCTE 

Astfel, alternând itemi închiși cu cei deschiși, testul reușeste să atingă toate obiectivele urmărite și 
implicit competențele propuse pentru nivelul de studiu. 

O variantă pe placul elevilor este și testarea în sistem informatic, prin site-uri specializate sau chiar 
în rețeaua de calculatoare. Beneficiul unei astfel de evaluări este rapiditatea validării răspunsului. Nu este 
potrivită, însă, pentru itemii deschiși pierzându-se astfel, înțelegerea, analiza și compararea subiectivă, 
foarte importantă pentru disciplina religie.  
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 Problema valorizării de către profesor a achiziţiilor specifice educaţiei religioase (cunoştinţe, valori, 

atitudini, credinţe etc.) constituie o provocare pentru pedagogi. Prin evaluare se urmăreşte concordanţa 
dintre comportamentele vizibile, identificabile, concrete la care ajung elevii cu obiectivele referenţiale şi, 
mai ales, cu cele operaţionale, stabilite de profesor încă de la începutul unei secvenţe de instruire. 
Obiectivele pedagogice vizează cunoştinţe, deprinderi, atitudini, valori, conduite. 

Înaite de a începe un traseu de instruire, este nevoie ca profesorul să cunoască nivelul de cunoştinţe 
sau aşteptări ale publicului şcolar. Deseori se realizează nevoie de o evaluare iniţială pentru a proiecta un 
program educativ în cunoştinţă de cauză (prin care să se stabilească o anumită extensiune a temelor, o 
metodologie adecvată, teme suplimentare sau în concordanţă cu specificul clasei, al grupei etc.). 

La întrebarea dacă se poate sau este bine să se evalueze credinţa elevilor, răspunsul nostru este mai 
degrabă negativ. Există mai întâi un argument teologic pentru a nu face acest lucru şi care este generat de 
următoarea întrebare: este în stare un semen să evalueze şi să eticheteze credinţa noastră? Al doilea 
argument este de ordin psihopedagogic şi pleacă de la premisa că o valoare incorporată (credinţa) nu este 
întotdeauna manifestă, nu se exteriorizează într-un comportamnet vizibil, concret, măsurabil şi exprimabil 
într-o formă exactă. Desigur că prin religie se propun anumite cunoştinţe de ştiut, atitudini de adoptat, 
gesturi de făcut, ritualuri de celebrat etc. Dar este greu de evaluat punctual corespondenţa dintre conduitele 
manifeste şi normele emise sau pretinse de către profesor.Comportamentele observabile sunt legate de un 
context cultural, social, istoric. Credinţa unora poate trece drept necredinţă în ochii altora (iar acest lucru 
nu rareori s-a întâmplat în istorie). Etichetele puse de oameni sunt imperfecte, relative, vulnerabile, mai 
ales când se vizează acte psihice interioare, opinii, credinţe. Stabilirea depărtării sau apropierii noastre de 
Iisus Hristos nu este de competenţa individului de lângă noi. Credinţa nu este reductibilă la un număr, la o 
formulă. Adevăraţii credincioşi nu sunt întotdeauna numai cei care declară că sunt! Credinţa multora dintre 
noi nu este exteriorizată, strigată în gura mare. A ţine morţiş să "evaluezi" credinţa altuaia e un fel de 
blasfemie în faţa lui Dumnezeu, un soi de fariseism în faţa semenilor tăi. 

Scopul final al evaluării nu este de a stabili dinafară cât de "mare" este credinţa elevului, ci de a-l face 
pe acesta să se interogheze, să se aplece spre sine, spre credinţa sau ne-credinţa sa. Noua concepţie asupra 
evaluării pleacă de la premisa că aceasta este un proces circular, activ, dinamic de îmbunătăţire a activităţii 
educative, şi nu de ratificare a unor achiziţii. În evaluare se va pune accent nu pe "realizările" elevilor, ci 
pe procesele formative şi autoformative care se activează. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală asupra formării. Operaţia de 
evaluare nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat 
activităţii pedagogice (pentru alte detalii, a se vedea Ghidul profesorului de religie). 

Procesul de evaluare în circumstanţele actualei structuri a anului şcolar, organizat pe semestre, va 
avea un caracter preponderent formativ. Cele trei săptămâni de la sfârşitul fiecărui semestru vor fi dedicate 
preponderent evaluării formative, care va avea ca obiective: 

- să verifice realizarea principalelor obiective curriculare; 
- să realizeze recapitularea, sistematizarea şi consolidarea materiei propuse; 
- să amelioreze rezultatele învăţării; 
- să constituie o bază de plecare a în stabilirea unui program suplimentar de instruire pentru elevii cu 

rezultate foarte bune şi a unui program de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe. În învăţământul 
primar, reforma evaluării curente se va realiza, mai ales, în legătură cu schimbarea sistemului de notare. 
Astfel, se va realiza următoarele: a) înlocuirea sistemului de notare cifrică prin sistemul de notare cu 
calificative, bazat pe descriptori de performanţă; b) renunţarea la mediile semestriale sau anuale; c) 
înlocuirea cataloagelor şi carnetelor elevilor cu alte mijloace de înregistrare a rezultatelor şcolare; d) 



 

 

prezentarea rezultatelor şcolare sub formă descriptivă (eseu). La celelalte niveluri ale învăţământului se vor 
pune la dispoziţia profesorilor o serie de criterii unitare de acordare a notelor , pentru asigurarea coerenţei 
şi comparativităţii acestor note la nivelul întregului sistem de învăţământ. 

Descriptorii de performanţă sunt o suită de enunţuri normativ-valorice care circumscriu activităţi şi 
performanţe probate de elevi; acestea sunt dimensionate în concordanţă cu capacităţile sau subcapacităţile 
esenţiale pe care elevii trebuie să le demonstreze după anumite secvenţe de învăţare. Dacă o capacitate este 
mai complexă, ea se poate întinde pe parcursul mai multor lecţii, iar măsurarea acesteia putându-se realiza 
prin intermediul mai multor activităţi docimologice (ascultări orale, probe scrise, teste docimologice etc.). 

Calificativul semestrial se va decide astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, 
acordate în timpul semestrului, iar în cele trei săptămâni de evaluare de la sfârşitul semestrului, în urma 
aplicării unor probe de evaluare sumativă, profesorul va opta pentru unul dintre cele două calificative. Un 
elev este declarat promovat, dacă a obţinut cel puţin calificativul "suficient". Calificativul anual va fi unul 
dintre calificativele semestriale, stabilit de profesor pe baza unor criterii (progresul sau regresul în 
performanţa elevului, raportul efort-performanţă, creşterea sau descreşterea motivaţiei, realizarea unor 
sarcini din programul suplimentar de pregătire sau din cel de recuperare stabilite de cadrul didactic). La 
sfârşitul anului şcolar, elevii primesc distincţii la fiecare disciplină în parte, renunţându-se la premiile 
globale. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL EDUCATIV LA 
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PROF. VĂLCAN SIMONA ANGELA, 
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Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, având calitatea de reglator al 

acestuia și fiind indispensabilă atât predării, cât şi învăţării,. Integrarea evaluării în activitatea pedagogică 
este foarte clar exprimată de David Ausubel și Floyd Robinson care menționează, ”a evalua înseamnă a 
formula o judecată de valoare sau de merit, a aprecia rezultatele pedagogice prin prisma atingerilor 
scopurilor pe care ni le-am propus51” . Așadar, evaluarea vizează eficiența învățământului prin prisma 
raportului dintre obiectivele proiectate și rezultatele obținute de către elevi în activitatea de învățare și cea 
practică. Prin evaluare, cadrul didactic nu urmăreşte doar evoluția elevilor, îşi evaluează propria sa 
activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau 
nereuşita unor strategii utilizate.  

Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă îi motivează pe elevi şi îi 
implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind deduse din obiectivele 
învăţării. Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul procesului, actul 
predării, în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea elevilor în dobândirea 
cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. 

În funcție de momentul integrării evaluării în procesul didactic, analiștii au determinat trei tipuri de 
evaluare: evaluare inițială (predictivă); evaluare continuă (formativă); evaluare finală (sumativă). 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui ciclu școlar sau a unui an școlar. Cunoașterea 
capacităților de învățare ale elevilor, a nivelului de pregătire, de la care pornesc și a gradului în care posedă 
cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului etapei care urmează, constituie o condiție 
importantă pentru reușita activității didactice. 

E. Voiculescu afirmă că „în lipsa evaluării inițiale nici o altă evaluare nu mai este posibilă, întrucât 
lipsește unul din termenii raportului (comparației) implicat în orice act de evaluare”52 

Evaluarea inițială realizează două funcții: diagnostică - vizează cunoașterea măsurii în care elevii 
posedă și stăpânesc cunoștiințele și prognostică - sugerează condițiile probabile ale însușirii noilor 
conținuturi și permite anticiparea rezultatelor.  

Funcția cea mai importantă a evaluării inițiale este cea predictivă. Instrumentele de evaluare, 
frecvente și recunoscute, sunt testele predictive, care ar trebui să fie standardizate și rezultatele cărora, 
ulterior comparate, cu cele de la testele sumative. 

În conceperea testelor de evaluare inițială este indicat a fi parcurse următoarele etape: stabilirea 
obiectivelor de evaluare prin prisma competențelor specifice disciplinei de studiu, formularea itemilor, 
stabilirea timpului necesar fiecărui item, fixarea punctajului pentru fiecare item, stabilirea unei scări de 
apreciere, centralizarea rezultatelor în grafic. 

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

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: oferă cadrului didactic și elevului o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare, lacunele ce trebuie completate şi 
remediate); pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare. 

Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele: nu permite o apreciere globală a 
performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii; nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele 
existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

 
51 Ausubel, D.P., Robinson, G.G. Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică. București: Editura Didactică și 
Pedagogică, 1981 
52 Voiculescu E., Alde D., Manual de pedagogie contemporană, partea II-a, Teoria și metodologia instruirii și evaluării. Cluj-
Napoca: Rizoprint, 2005 



 

 

Voi prezenta o analiză a unui test predictiv aplicat la clasa a VII-a, la o clasă de elevi cu deficiențe de 
vedere severe, la disciplina matematică. 

Testul de evaluare predictivă conţine 7 itemi, itemii utilizaţi fiin obiectivi şi semiobiectivi. 
Testul de evaluare a fost administrat unui număr de 8 elevi din clasa a VII-a A. 
După studierea obiectivelor de evaluare s-a constatat că s-au însuşit, după cum urmează: 
1. să identifice proprietăţile operaţiilor cu numere întregi, în proporţie de 50%; 
2. să aplice corect operaţiile cu mulţimi, în proporţie de 50%; 
3. să aplice corect proprietăţile divizorilor a numerelor întregi, în proporţie de 85%; 
4. să rezolve corect ecuaţia în mulţimea numerelor întregi, în proporţie de 50%; 
5. să redacteze coerent, corect şi complet o definiţie geometrică, în proporţie de 30%. 
6. să aplice corect formula perimetrului unui triunghi, în proporţie de 60%; 
 În testul aplicat a fost 1 item rezolvat de toţi elevii clasei; nu a existat item nerezolvat de toată clasa. 
 Din cei 8 elevi ai clasei 5 au luat notă de trecere, ceea ce este un rezultat bun luând în considerare 

nivelul clasei şi deficienţele elevilor.  
 Concluzii şi recomandări de optimizare: 
- lucrul la clasă individual cu cei care nu au reuşit atingerea notei 5; 
- temele pentru acasă se vor da diferenţiat şi se vor discuta în clasă; 
- predarea şi explicarea noţiunilor pentru care la evaluare au fost obţinute procente de sub 50%; 
- meditaţii şi consultaţii în vederea recuperării materiei, în afara programului clasei. 
Testul aplicat a fost foarte util în realizarea strategiei de predare la clasă în semestrul I. Astfel am 

decis împreună cu elevii clasei ca în două săptamâni aceştia să rezolve exerciţii suplimentare de corectare 
a testului şi de fixare a unor deprinderi încă neînsuşite.  

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• dezvoltă capacităţi cognitive: imaginaţie, 
creativitate, investigaţie 
• utilizează conştient mecanisme de gândire 
logică, critică  
• testul realizează o evaluare obiectivă în timp 
relativ scurt 
• elevii nu se pierd ca în faţa tablei 

• dificultăţi ale unor elevi în a trece pe hârtie ideile 
• unii copii se pot pierde în faţa testului, 
pierzându-şi încrederea în forţele proprii 
• adaptarea grea la cerinţele şcolii după vacanţa de 
vară 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• fişele sunt realizate conform deficienţei elevilor 
• climat calm, liniştit, încurajarea profesorului 
• se promovează competenţele reale 
• elevii au avut ocazia să îşi corecteze nota 
obţinută la lucrare 

• dependenţa excesivă de explicaţiile profesorului 
• evitarea unor eforturi în gândire 
• neînţelegerea şi trecerea cu vedere a unor 
explicaţii 
• deficienţele de vedere 

Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare, Ausubel susţine că, „ ceea ce 
influenţează mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă elevul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea 
ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă!”53 

 
53 Ausubel, D.P., Robinson, G.G. Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică.București: Editura Didactică și 
Pedagogică, 1981 
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Importanța evaluării inițiale, metode, tehnici și strategii aplicate pentru realizarea evaluării 

inițiale 
Evaluarea școlară este un proces în urma căruia se obțin, se delimitează și se furnizează informații 

utile care permit luarea unor decizii ulterioare. Ea presupune: măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare și 
adoptarea măsurilor ameliorative. Măsurarea este o surprindere riguroasă a unor achiziții și nu implică 
formularea unor judecăți de valoare precum aprecierea sau evaluarea propriu-zisă. Adoptarea de măsuri 
ameliorative implică decizii cu privire la perfecționarea actului de predare-învățare, prin măsuri care succed 
evaluarea. 

Evaluarea este un act integrat activității pedagogice. Ea nu se reduce numai la un control al 
cunoștințelor, deprinderilor, competențelor elevilor ci constituie o cale de reglare și perfecționare a 
întregului proces instructiv-educativ. 

Evaluarea școlară integrează un ansamblu de activități al căror scop final nu este,deci ,colectarea de 
informații ci perfecționarea procesului educativ în toată complexitatea sa. 

Evaluarea și aprecierea furnizează date despre diversele ipostaze ale rezultatelor școlare : cunoștințele 
acumulate și integrate, capacitatea de operare și aplicare a achizițiilor, dezvoltarea capacităților intelectuale, 
diverse conduite și trăsături de personalitate. 

Alături de funcția sa constatativă, evaluarea permite apoi o diagnoză și prognoză a posibilităților de 
învățare ale elevilor, a nevoilor acestora. 

Multitudinea de obiective ale evaluării și marea diversitate a situațiilor didactice impun utilizarea 
unor instrumente de evaluare diferite, tradiționale sau complementare ( probe orale, scrise, practice, 
investigația, portofoliul, proiectul, etc. ) . 

După criteriul dimensiunii temporale a acțiunii evaluative, distingem trei tipuri de evaluare: inițială, 
continuă și sumativă. 

Evaluarea inițială se aplică la începutul unui ciclu de învățământ, an școlar, semestru, capitol sau 
chiar la începutul unei lecții. Aceasta permite identificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților 
inițiale ale copiilor, în scopul stabilirii parcursului didactic de urmat pentru atingerea obiectivelor propuse 
în etapa imediat următoare. Toate acestea vor constitui premise cognitive și atitudinale necesare învățării. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin metode diferite precum testele docimologice, concursurile, 
chestionarele, investigația. Alegerea strategiilor evaluative trebuie să fie un rezultat al analizării unor 
aspecte privind scopul și obiectivele evaluării, specificul conținuturilor de apreciat, tipul de evaluare, 
particularitățile clasei de elevi pentru care se proiectează. O alegere corectă va permite un demers evaluativ 
util și pertinent, cu accent pe latura sa formativă, care să cultive interesul și motivația elevilor pentru 
învățare. 

Scopul evaluării inițiale este de a oferi un tablou cât mai fidel a potențialului de învățare al elevilor 
dar și al aspectelor de recuperat/ remediat. Pe baza informațiilor colectate și a aprecierii acestora, cadrul 
didactic va planifica demersul pedagogic imediat următor, va stabili, dacă este cazul, programe de 
recuperare/ remediere colective sau individuale. 

Este important ca rezultatele obținute să nu ducă la etichetări, clasificări sau decizii finale asupra 
statutului uni elev. 

Datele obținute vor ghida cadrul didactic în stabilirea, pentru colectivele de elevi și pentru fiecare 
elev în parte,a unor ținte de învățare particularizate prin adaptarea , reproiectarea conținuturilor, a formelor 
și modalităților de organizare a învățării, a metodelor și mijloacelor didactice de utilizat. 
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Evaluarea este una dintre componentele procesului instructiv-educativ. Evaluarea reprezintă 

totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării 
unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării, 
în functie de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăti de valoare pe care se bazează 
o anumită decizie în plan educațional. In mod curent prin evaluare în învățământ se înțelege actul didactic 
complex integrat întregului proces de învățământ care asigură evidențierea cantității cunoștințelor 
dobândite și valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un moment dat oferind soluții de 
perfecționare a actului de predare-învățare. Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, in funcție de 
obiective, eficiența procesului de predare–învatare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele 
economice și culturale ale societății contemporane. 

Evaluarea reprezintă un act de comparare, prin raportare la un sistem de criterii , a unui obiect, a unui 
subiect sau a unei activități. Scopurile și interesele acestui act educațional pot fi mutiple, dar în principiu 
ele se referă la determinarea nivelului de realizare sau de dezvoltare a obiectului supus evaluării. Acest 
lucru se face cu scopul de a determina eficiența activității care a produs obiectul respectiv. Evaluarea are 
mai multe roluri: rol de măsurare, rol de apreciere și rol de verificare. 

Este de știut faptul că, datorită scopurilor ei și a ceea ce își propune, vorbim de mai multe tipuri de 
evaluare, și anume: evaluare inițială, evaluare continuă sau formativă și evaluare sumativă sau fială. 
Evaluarea inițială are ca menire principală estimarea condițiilor, a nivelului inițial sau a punctului de 
pornire în proiectarea și realizarea procesului de învățământ. Evaluarea continuă este o evaluare ce se 
desfășoară pe parcursul procesului de învățământ, în diferite faze ale sale. Evaluarea finală se realizează 
la sfârșitul procesului de învățământ. 

Precum este lene de știut, există mai multe metote de evaluare. Metodele clasice de evalure cuprind 
metodele de evaluare orale, scrise și practice, cu diferitele lor tehnici. Metodele de evaluare bazate pe 
verificarea orală sunt: conversația, expunerea. Metodele de evaluare bazate pe verificarea scrisă sunt: 
lucrările scrise de verificare curentă și lucrările scrise de sinteză (semestriale).  

Metodele de evaluare bazate pe verificarea practică implică metode bazate pe verificarea capacității 
elevilor de a aplica prin punerea în practică a cunoștințelor învățate în procesul de învățămînt. Acestea 
includ orice metodă de evaluare. Mai există metode de evaluare care se bazează pe verificarea capacității 
elevilor de a realiza un produs, o lucrare practică prin punerea în acțiune a cunoștințelor, deprinderilor și 
capacităților dobândite în timpil procesului instructiv-educațiv. Mai există metode de evaluare 
complementare și alternative, acestea fiind: portofoliul, proiectul, investigația, observarea sistematică și 
autoevaluarea. 

Toate acestea fiind luate în considerare, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ 
alături de predare şi învăţare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR VARGA ANA – MARIA 
 
Evaluarea inițială este deosebit de important mai ales că ne confruntăm cu dificultatea activității 

didactice în clase neomogene, care distrage atenția profesorului de la elevii cu ritm lent în asimilare, spre 
elevevii dotați, fapt ce determină la primii acumularea unor lacune, atitudine negative față de învățare sau 
chiar abandon școlar. 

De aceeea o abordare corectă a evaluării este determinată de urmărirea competențelor generale și 
specifice și de precizarea nivelului cu care se finalizează învățarea. 

Nivelul minimal este obligatoriu de îndeplinit, adică toți copiii ciclului primar trebuie să dețină 
instrumentele de bază ale tehnicii de învățare, să aibă cunoștințe, deprinderi și priceperi sufficient de 
formate. 

Profesorul are datoria de a lua măsuri de atingere a nivelului minim de către toți copiii, dar totodată 
să creeze condiții ca fiecare elev să progreseze în funcție de posibilitățile sale. 

Printr-o evaluare reală se poate regla demersal didactic în diferite etape, capitole, pe grupe de copii 
sau chiar cu toată clasa. 

Este important ca profesorul să cunoască situația existentă, potențialul de învățare, lacunele ce trebuie 
completate și remediate. În funcție de acestea își planifică pașii în etapele următoare astfel încât să asigure 
reușita elevilor săi.  

Model de fișă pe care am folosit-o la clasă în discuțiile individuale cu părinții. 
Numele și prenumele elevului  

Obiectul  Achiziţii relevante pentru formarea 
deprinderilor de bază 

Achiziţii parţial 
dobândite, 
necesitând măsuri 
remediale 
 

Comentarii / recomandări 

CLR - 
scris 

- Respectă tipul de bilet 
solicitat, exprimarea este coerentă, cu 
înţeles, concisă; 
- Există elemente specifice 
biletului (formula de început, 
semnătura); 
- Scrie fără 
omisiuni/adăugiri/inversiuni de litere 
în cadrul cuvintelor, scrierea 
cuvintelor cu majusculă; 
- Scrierea virgulei după 
formula de adresare, folosirea corectă 
a semnelor de punctuaţie; 
- Folosirea propoziţiilor 
dezvoltate; 
- Evitarea repetiţiilor. 
- Propoziţiile au legătură cu 
tema dată, exprimarea este coerentă, 
cu înţeles; 
- Propoziţiile au predicat; 
- Respectă semnele de 
punctuaţie; 
-Aşezarea corectă a textului în pagină 
(titlu, alineat, spaţiu între cuvinte). 

-foloseşte parţial 
propoziţii dezvoltate 
 

Elevul a asimilat cunoştinţe 
şi deprinderi de scriere 
corectă, conştientă şi 
independentă.  
Se recomandă: alcătuire de 
propoziţii dezvoltate 
pornind de la imagini 
date,întrebări pentru a forma 
un text 
 
 
 



 

 

CLR – 
citit 

-identifică corect titlul  
- răspunde la întrebări legate de text 
prin încercuirea variantei corecte  
-surprinde elementele de detaliu din 
textul citit 
-completează corect un text lacunar cu 
informații din text  
-adaptează stilul de a citi în funcție de 
scopul urmărit ( de căutarea unui 
cuvânt , a unei idei) 
 

-citire bună la prima 
vedere cu mici 
poticniri 

Elevul a asimilat cunoştinţe 
și deprinderi de citire 
corectă, conştientă şi 
independentă. Se 
recomandă: 
-exerciţii de dezvoltare a 
vocabularului-lecturi 
suplimentare 
-exerciţii de exersare a 
cititului conştient şi pentru 
îmbunătăţirea ritmului de 
citire 
-repovestirea unui text citit, 
cu accent pe anumite 
evenimente și informații 

MEM - Compară corect numerele în 
concentrul 0-1000 
- Alege cel mai mare și cel mai mic 
număr din cele date  
- Scrie corect operația corespunzătoare 
noțiunii de diferență și obține 
rezultatul corect 
-Află rezultatul prin adunarea repetată 
a aceluiași număr. Scrie răspunsul 
corect și complet. 
-Încercuiește corect rezultatul 
problemei  
-Află rezultatul prin scăderea repetată 
a aceluiași număr. scrie răspunsul 
corect și complet. 
-Recunoaște corect figura geometrică 
-Identifică corect durata unei activități  
- Numește figurile geometrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elevul a asimilat cunoştinţe 
şi deprinderi ca elemente ale 
competenţei matematice, pe 
care le aplică în situaţii 
problemă. 
Manifestă interes deosebit 
pentru matematică. 
 
 

În concluzie, prin evaluare profesorul pune bazele unei strategii de remediere, corectare a unor 
cunoștințe, dar și de posibile dezvoltări. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: VARGA CSILLA 
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 IZVOARELE, JUD.BIHOR 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine ,ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat 

în școală.Ea trebuie să fie formativă , situativă și să dezvolte un proces de autoevaluare.Calitatea presupune 
mișcare și de aceea evaluarea nu rebuie să se rezume doar la un singur instrument ,ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de predare-învățare 
și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor și a grupului. 

 Având în vedere că evaluarae este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecțona, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

Pentru caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate:se face la începutul 
cursului,servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul,permite ajustarea strategiilor 
de predare,permite compararea a ceeea ce este de predat cu ceea ce este de învățat. 

 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare , preventire pentru dezvoltarea personală,contextul 
familiei,istoria învățării și dupa caz,curriculul ,să cunoască aspectele pozitive înainte de a începe învățarea 
și adaptarea la ele. 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins ,cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare,pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor școlare propuse,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.Înțelegînd-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții , mai ales ca rezultatele ei nu se consemnează în catalog , elevii se pot concentra liber și în mod 
expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei se pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 După Ausubel care preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care 
elevul le posedă la plecare .Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință.”Ea oferă profesorului 
și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a formula cerințele 
următoare.Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și 
eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate e 
nevoie să se țină seama de următoarele:tratarea diferențiată a elevilor,selecția riguroasă a conținutului 
învățării,utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,cate asigură învățarea activă și formativă,îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate 
la clasă (frontală,individuală și pe grupe). 

 Evaluarea în general ,deci și cea inițială ,are rol de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane.Importanța ei este cu atât mai mare , 
cu cât este cunoscut faptul că este mai ușor să previi decât să vindeci.Astfel și în cadrul procesului de 
evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui 
la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială . urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului , cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR VARGA KATALIN 

GRĂDINIŢA P.P.” CĂSUŢA PITICILOR”, 
STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P.P.” PRICHINDEL” - ARAD 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
 În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul.  

 Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 
 - evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă; 
 - evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
 - evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 

probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este 
stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor. 

 Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar şi 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în 
învăţare.Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată 
mai mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La 
sfârşitul anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte 
niveluri de performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 

 Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele:  
 - metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului; 
 - metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

 - metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

 - metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare.  

 Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură 
promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp."Testele standardalizate" sunt instrumente de 



 

 

evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-
un grupaj de întrebări care descoperă o arie de conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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EVALUARE INIȚIALĂ LA GRĂDINIȚĂ: 
SĂ VEDEM, DE UNDE PORNIM! 

 
VARRO ANITA, EDUCATOARE, 

G.P.P. „TOLDI”, SALONTA, JUD. BIHOR 
 
Evaluarea este parte integrantă a procesului de învăţământ. Acesta are loc în cele trei perioade 

principale ale anului școlar: la început, ca evaluare inițială, la încheierea primei perioadă, ca evaluare 
sumativă și la încheiere, ca evaluare finală. Cadrul didactic folosește evaluarea și în activitățile cotidiene, 
ca metodă pentru a observa însușirea și înțelegerea subiectelor predate, formarea abilităților și 
competențelor. Astfel apare la finalul planurilor de activități, dar și după încheierea unei teme, unui proiect 
de temă ca un tip de activitate. 

Evaluarea iniţială stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în momentul începerii unui proces 
educativ. Astfel este aplicată la începutul unui an școlar, în primele două săptămâni. Evaluarea inițială cea 
de bază este cea aplicată la grupa mică, la intrarea copilului preșcolar la grădiniță. Evaluarea initială la 
grupa mică vizează, în primul rând, observarea capacității de integrare în grup și de relaționare cu 
educatoarea și cu ceilalți copii. 

Informațiile obținute sunt așa de necesare pentru proiectarea planului educativ încât aceștea definesc 
succesul procesului instructiv-educativ și sunt sursa soluţiilor de perfecţionare a actului didactic. Ajută în 
a cunoaşte potenţialul fiecărui copil, dar se pot identifica și lacunele existente la fiecare. 

Evaluarea parcurge următorul traseu: scop – instrumente – măsurare – informaţii – apreciere – 
decizie. Scopul este de a determina cunoştinţele şi capacităţile care reprezintă baza asimilării noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe. Adică stabilirea unui punct ,,de plecare", care se referă la alegerea 
obiectivelor. Cadrul didactic privind informațiile obținute are posibilitatea de a alege strategiile didactice 
considerate cât mai eficiente folosite în continuare. 

Evaluarea se poate realiza prin aplicarea de probe orale și practice, atât în activităţile de grup cât şi 
individual şi frontal. Fiindcă jocul este activitatea fundamentală a copiilor de vârstă mică, este ideal ca 
activităţile să fie prezentate şi desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul 
intellectual. Trebuie respectate particularităţile de vârstă şi individuale. Raportarea se face la fiecare copil 
în parte şi nu se raportează individul la colectiv. 

 Metodele reprezintă căile folosite de către educatoare de a le cunoaște potențialele fiecărui copil. 
Astfel vă prezint câteva metode folosite de către mine, dintre care sunt metode tradiționale, dar și metode 
moderne. 

Metoda observaţiei este folosită pentru a cunoaşte capacitatea intelectuală a copiilor, calitatea 
proceselor cognitive, afective şi volitive, aptitudinile şi interesele, convingerile, motivaţiile, trăsăturile de 
temperament şi de caracter, ritmul învăţării, capacitatea de efort şi de rezistenţă. Copilul poate fi observat 
nelimitat la activităţi, în timpul jocului. Observarea poate fi spontană sau organizată, cea organizată fiind 
sistematică şi desfăşurată după un plan. Este important ca subiectul observării – copilul – să nu ştie că este 
observat, cel care observă să nu intervină. 

Metoda analizei produselor activităţilor preşcolare este utilizată pentru a constata anumite înclinaţii, 
aptitudini, atitudini, niveluri de cunoaştere. În acest scop sunt analizate diferite lucrări ale copiilor şi 
rezolvări de exerciţii. 

Metoda convorbirii este folosită pentru a constata experienţa de viaţă a copiilor, anumite sentimente, 
motivaţii. Convorbirea poate fi liberă, spontană sau dirijată, fiind urmată de prelucrarea şi interpretarea 
datelor. 

Metoda fișelor de evaluare sunt folosite frecvent, dau o imagine clară și măsurabilă despre 
cunoștințele preșcolarilor. Totuși ținând cont de particularitățile vârstei jocul și activitățile trebuie să 
prezinte baza evaluării, nu testele scrise, aceștea fiind aproape imposibil, ca exemplu la grupa mică, la 
vârsta de 3 ani. 

Metodele interactive sunt metode moderne: brainstorming, explozia stelară (starbursting), metoda 
pălăriilor gânditoare (Thinking Hats), masa rotundă, mozaicul (the Jigsaw Strategy sau metoda grupurilor 
interdependente) sunt doar câteva exemple de inovaţii didactice. Scopul acestora este îmbunătăţirea 
comunicării, colaborării, schimbarea rolurilor (lider, membru, activ, pasiv, pozitiv, negativ), fundamentarea 



 

 

interrelaţionării dintre membrii unui grup. Prin folosirea metodelor clasice şi a celor moderne, interactive 
ajungem la o bună cunoaştere a copilului şi putem să-i valorificăm competenţele. 

În munca mea cu copiii la realizarea evaluării inițiale comportamentele urmărite le-am stabilit pe cele 
5 domenii de dezvoltare din Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la 
naștere la 7 ani. În sfârșit vă împart exemplul meu de evaluare: 

 
III. DOMENIUL CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE – 36 puncte 
1 . Subdomeniu -Curiozitate și interes 
Reper- Manifestă curiozitate și interes pentru a învăța lucruri noi 
 Indicatori: 
 Item 1 - Formulează frecvent înterbări de genul ,,De ce?, ,,Cum?,, 
 Item 2 – Caută informații legate de ceea ce îl interesează ( eroi din desene, dinozauri, animale) 
 Item 3 – Împărtășește celorlalți informații 
 Item 4 – Manifestă interes pentru activități și obiecte noi 
 Item 5 - Pune întrebări despre oameni noi și obiecte necunoscute ( observare- zilnică) 
 

Nr. 
Crt 

Numele şi 
prenumele 
copiilor 

Itemi - Probe de examinare Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1.                     
2.                     

 
Punctajul acordat: 
2 puncte - corect 
1 punct - parțial corect 
0 puncte – incorect 
Punctaj de referintă: pr 
Calculul calificativului individual: (Punctaj individual x 100) : pr = ......% 
Calificative acordate:  
- 76% – 100 % A - Comportament atins  
- 50% – 75 % D - Comportament în dezvoltare  
- sub 50 % NS - Comportament ce necesită sprijin 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. CAMELIA VASILACHE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2/GRĂDINIŢA P.P. 29 TIMIȘOARA 

 
Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 

trei componente ale procesului instructiv-educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi, evaluarea nu mai este 
reprezentată doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile 
individuale ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feedback. 

Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, 
definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici. Evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ, dar se află în relație strânsă cu mecanismele 
sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. 
Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment 
să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit în orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modalitate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. Evaluarea 
merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un raport direct 
sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.(D.Ausubel) 

Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în 
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte 
prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În 
urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educatoarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

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

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
• Evaluarea rezultatelor. 
  Aplicând teoria acestui pedagog la cerinţele educaţiei timpurii, putem deduce că educatoarea 

stabileşte premisele activităţii ce se vor regăsi în puncte atinse, a căror cuantificare va reda măsura în care 
demersul educativ a avut eficienţa dorită. Aşadar, cadrul didactic proiectează scopul educaţional, adaptează 
resursele şi activităţile la posibilităţile copiilor, planifică şi măsoară fiecare progres, organizând demersul 
următor în funcţie de rezultat, şi are capacitatea de a stabili rezultatul intervenţiei sale asupra preşcolarului 
prin evaluare.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 



 

 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire al preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

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

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

Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficiență variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a 
susţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiecărui copil, educatoarea făcând posibilă dezvoltarea plenară şi 
armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv- educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile 
celui instruit la momentul prezent. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, 
 a intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, 

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

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor.  
Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 

spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vederea atingerii finalităţilor proiectate şi formării copilului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

 
Bibliografie: 
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FUNCŢIILE EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. VASILCOIU SIMONA NICOLETA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, ILIE MURGULESCU,, VELA 

 
Evaluarea iniţială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 

instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi.În mod analogic, 
testele de cunoştinţe elaborate şi aplicate special pentru măsurarea şi aprecierea nivelului iniţial de pregătire 
al elevilor sunt denumite teste predictive. 

Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui an şcolar, la începutul unui semestru. La începutul 
lecţiei, evaluarea iniţială corespunde unei faze numită verificarea lecţiei anterioare. În funcţie de rezultatele 
acestei verificări sau ale acestei evaluări iniţiale, profesorul va confirma parcursul anticipat în lecţie sau va 
aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvenţe de recuperare ,stimulare, completare. În 
acestă perspectivă ,chiar de la începutul unei lecţii ,evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pronunţat 
predictivă. 

 Funcţiile specifice pe care le îndeplineşte strategia de evaluare iniţială: 
 -funcţia diagnostică, vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 

capacităţile necesare angajării lor cu sanşe de reuşită într-un nou program .În felul acesta pot fi identificate: 
- lacunele ,golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informaţii, dar mai ales în ceea ce priveşte capacităţile de 

învăţare momentane şi de perspectivă; 
- conceptele principale ,pe care elevul le stăpâneşte , cu ajutorul cărora va putea asimila conţinuturile 

noi şi fondul de reprezentări, care să favorizeze înţelegerea acestora ; 
- posibilităţile reale ale clasei şi ale fiecărui elev, ţinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilităţile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor în plan teoretic şi aplicarea lor ; 
- deficienţele şi dificultăţile reale care apar în activitatea de învăţare. 
-funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfăşurării noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea iniţială are astfel rolul major, un rol activ ăn derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de profesor. Plecând de la diagnoza stabilită, profesorul, va interveni pentru 
selecţionarea ,realizarea şi dezvoltarea corectă a: 

- competenţelor programului următor (viitoarea lecţie,capitol ); 
- conţinuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învaţare-evaluare; 
- modurilor şi formelor optime de organizare a activităţii. 
 Funcţia prognostică presupune: raţionalitate ,fezabilitate, determinare,dar şi flexibilitate în alegerea 

competenţelor şi a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂMTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF.INV.PRIMAR: VASILE GABRIELA ȘI PETCU MARIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,GEORGE VÂLSAN’’ INDEPENDENȚA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 
 Evaluarea didactică reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi 

interpretează datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii unei judecăţi 
de valoare, pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

În practica şcolară s-au îmbunătăţit tehnicile şi instrumentele de evaluare în scopul realizării unor 
corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii. Activitatea de la clasă ne-a demonstrat că trebuie să se împletească, în mod firesc, cu 
respectarea următoarelor principii: 

* Cadrele didactice trebuie să aibă permanent în vedere faptul că o evaluare sistematică şi continuă 
se realizează nu numai pentru determinarea cu exactitate a rezultatelor elevilor şi eventual pentru o 
clasificare a acestora, ci, mai ales, pentru reglarea activităţii, atât a lor, cât şi a elevilor; 

* Nu trebuie să se uite că, întotdeauna, evaluarea are nişte efecte la nivelul personalităţii elevilor, că 
le afectează statutul în clasă şi în viaţa familială şi, prin urmare, trebuie să existe un efort în direcţia realizării 
ei cu obiectivitate, dar şi unul pentru a o folosi ca element motivaţional; 

* Elevii trebuie să fie convinşi că propria lor activitate va fi supusă unui control periodic, dacă se 
doreşte realizarea unei învaăţări sistematice şi cu conştinciozitate; 

* Întotdeauna criteriile pe baza cărora se realizează notarea trebuie să fie transparente şi 
pentru elevi, eventual prin prezentarea lor verbală, pentru a nu induce elevului o stare de frustrare şi 

pentru a-l ajuta. 
 Evaluarea iniţială, considerată de unii pedagogi un rău necesar deoarece, în ciuda sentimentului de 

instanţă, are menirea de a stabili nivelul de pregătire a elevilor, condiţiile în care aceştia se pot integra în 
activitatea care urmează. Această premisă a procesului educativ are rol diagnostic al pregătirii elevilor şi 
simultan îndeplineşte o funcţie predictivă, stabilind modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut, 
aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă, adoptarea unor măsuri 
de sprijinire şi recuperare a unorelevi. 

Evaluarea iniţială:-identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;- este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

- se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 
începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

- este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

- are funcţie diagnostică si funcţie prognostică. 
Modalitati de realizare: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 
Avantajele evaluarii iniţiale: 
-oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situaţiei 

existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele urmatoare: 

- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare; 

Dezavantajele evaluarii iniţiale- nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici 
realizarea une ierarhii; 

- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevului. 



 

 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

* Tehnicile şi instrumentele de evaluare folosite să fie, pe cât posibil, diverse, încercându-se 
verificarea formării unor capacităţi din mai multe puncte de vedere (observarea curentă, probe scrise, 
examinări orale, practice, teste, portofolii) 

Optimul educaţional diferă de la un elev la altul, în funcţie de aptitudini, de dificultăţile sarcinii, de 
emotivitate şi temperament. 

Astfel, consideram că evaluarea initiala nu mai este considerată un rău necesar, ci un sprijin 
pedagogic care permite o mai bună adaptare a fiecarui copil. Fiind o activitate cu caracter continuu care 
măsoară, apreciază şi generează decizia, în urma căreia se stabileşte etapa de proiectare cu alte obiective, 
ce vor constitui criterii de evaluare prin măsurare, apreciere, care vor conduce la alte decizii, într-un flux 
continuu. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Cele mai eficiente metode de evaluare la ciclul primar prin care elevul poate fi evaluat cu scopul de 
a urmări progresele raportat la el însuşi, de a-l implica şi motiva, sunt metodele alternative: observarea 
sistematică, investigaţia, scaunul autorului, portofoliul, proiectul, autoevaluarea etc. 

Tehnica de evaluare reprezintă modalitatea prin care cadrul didactic declanşează şi orientează 
obţinerea din partea elevilor a răspunsurilor la itemii formulaţi (la cerinţele exprimate). Spre exemplu, un 
item cu alegere multiplă (IAM), va face apel la „ tehnica răspunsului cu alegere multiplă ". Elevul va 
încercui, va bifa sau va marca printr-o cruciuliţă varianta de răspuns pe care o consideră corectă. Un item 
tip „completare de frază" va face apel la „tehnica textului lacunar". Elevul va completa spaţiile libere din 
textul respectiv. 

Prin urmare, fiecare tip de item va declanşa o anumită tehnică la care elevul va trebui să apeleze 
pentru a da răspunsul său. O probă cu mai mulţi itemi poate solicita una sau mai multe tehnici de evaluare, 
în funcţie de tipurile de itemi pe care îi include: itemii cu alegere duală sau multiplă vor declanşa „tehnica 
răspunsului la alegere"; itemii tip eseu structurat vor declanşa „tehnica elaborării răspunsului" în funcţie de 
cerinţele exprimate etc. 

Toate acestea le pot concluziona astfel: o evaluare continuă, realizată corect, în care primează 
sistemul recompensei, a întaririi pozitive, duce la menţinerea motivaţiei în învăţare, ştiut fiind faptul că 
motivaţia este considerată, după aptitudini, al doilea factor de baza al succesului şcolar. Alături de 
afectivitate şi voinţă, ea reprezintă principala sursă de menţinere în activitate a şcolarului. 

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN ÎNVĂTĂMÎNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR 
 

EDUCATOARE: VASILE MARIA CRISTINA 
GRADINITA PN MIRCEA-VODA 

COMUNA SĂLCIOARA,JUD DÎMBOVIȚA 
 
Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite intenții.Evaluarea 

este componenta importantă a procesului de invățământ,ce permite luarea,în cunoștință de cauza,a unor 
decizii de reglare,ameliorare și perfecționare a activitații preșcolarului. 

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

Activitatea educativă in grădiniță este complexă și solicită forme de evaluare 
variate,multiple,adaptate la particularitățile preșcolarilor.Densitatea situațiilor didactice,precum si 
multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea si aplicarea unor strategii diferite care să 
mijlocească procesul evaluativ.Astfel, in gradiniță,cele mai utilizate forme de evaluare sunt: 

• Evaluarea inițială care se desfășoară la inceputul anului școlar. 
• Evaluarea formativa(continuă) ajută la prevenirea unor distorsiuni in invățare,provenite din surse 

afective(nesiguranță,indiferență). Evaluarea formativa iși propune să verifice toți preșcolarii asupra 
conținuturilor predate,fapt ce permite ca educatoarea să cunoască pregatirea copiilor,identificarea 
lacunelor,dupa fiecare frecvență de invațătare,să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de 
invățământ. Evaluarea formativă se mai caracterizează si prin punerea in legătură a rezultatelor sale cu 
activitatea trecută si cu cea viitoare. 

• Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de invațare,la sfârșit de semestru,an 
școlar.Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare globală a rezultatelor,pe 
perioade lungi. 

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

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă,trebuie elaborate criterii si modalități de 
verificare,măsurare și apreciere a nivelului de pregatire al preșcolarului,pornind de la obiective propuse. 
Datele obținute ajută la conturarea activității didactice in trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
al noului conținut al programei,organizarea unui program de recuperare,dacă este cazul,și adoptarea unor 
măsuri de sprijinire și recuperare a unora dintre preșcolari. 

In evaluarea inițială,educatoarea preia unele din obiectivele din programă,le adaptează 
particularităților copiilor și situațiilor de învățare,le ordonează liniar si ierarhic pentru a le înscrie în logica 
didactică. Pentru ca evaluarea inițială să fie posibilă,educatoarea va descrie pentru sine ți pentru copii 
modalitățile în care se va manifesta comportamentul scontat prin care se exprimă fiecare obiectiv,condițiile 
în care se așteaptă ca aceasta să apară și nivelul de performanță al achizițiilor(minime,medii,maxime).În 
faza ulterioară,dupa procesul de învațare,educatoarea va recurge la metode si instrumente de culegere de 
date,care conduc la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate apoi calitativ,prin raportare la obiective. 

La inceputul fiecarui an scolar,primele trei saptamîni sunt rezervate pentru culegerea datelor in 
vederea cunoașterii fiecarui copil,adică evaluarea inițială.  

Metodele si tehnicile de evaluare inițială sunt tradiționale si alternative. 
Metodele si tehnicile tradițioanle sunt: 

 Probele scrise reprezentate de fișele cu diferite sarcini. 
 Probele orale si probele practice care sunt cele mai utilizate metode de evaluare din 

gradiniță.Acestea ofera o interacțiune directă intre educatoare si copil.Sunt flexibile si pot alterna întrebările 
în funcție de calitatea răspunsurilor.Probele orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile 
libere,fără a le structura,poate să-și justifice răspunsul. 



 

 

 Portofoliul este o metodă de evaluare care inmagazinează date despre progresul copilului,poate fi 
considerat o carte de vizită a preșcolarului. 

 Observarile directe/sistematice in timpul activității si înregistrarea,care facilitează educatoarei 
obținerea unei părți însemnate de date despre preșcolar prin observarea comportamentului în condiții 
obișnuite. 

 Conversatia curentă cu copilul aduce date neorganizate,nesistematice. Se recurge apoi la 
conversația dirijată sau semidirijată,axată pe problemele care ne interesează,ale cărei rezultate sunt apoi 
prelucrate si sistematizate. 

 Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie(de exemplu,reconstituirea unei imagini din 
bucățele poate fi evaluată). Există activități pe care preșcolarul nu este capabil sa le autoevalueze fără 
exercițiu prealabil.Pentru autoevaluare este necesară cunoașterea obiectivului si a căii de realizării. Atunci 
când preșcolarul se autoevaluează,rezultatele sunt superioare. 

 Jocul care este principala activitate in grădinița de copii se evaluaezăimpreună cu activitățile 
comune,deoarece este dificil să determinăm cât din performanțele copiilor se datorează fiecarei forme de 
activitate. 

Metodele si tehnicile de evaluare alternative sunt: 
 Piramida 
 Ghicitorile 
 Ciorchinele 
 Cubul,etc. 

Astfel,prin toate aceste forme de evaluare și metode de apreciere a rezultatelor,preșcolarii devin 
capabili să se autoaprecieze,să descopere că au lucrat bine,corect,ce achiziții noi au,dar și ce lipsuri 
trebuiesc completate. 

Astfel urmînd pașii unei evaluării inițiale eficiente și respectînd cerințele acesteia,constituie o 
modalitate de a moderniza procesul de invățământ,precum și de a spori rolul educației în formarea 
personalității copiilor. 

 
Bibliografie: 

 Cucoș,C,2006,Pedagogie,Editura Polirom 
 Chiriac ,Maria,Evaluare-ghid al activității din grădiniță 
 www.didactic.ro 
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  Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 
modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau finala care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este 
stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor. 
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar şi 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

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

La sfârşitul anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai 
înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat.  

Ca instrumente de evaluare folosim:  
 - probe scrise ( fișe cu sarcini), probe orale și probe practice (metode si tehnici de evaluare 

traditionale)  
 - lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor , aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile 

didactice, de rol și serbările; obervările directe / sistematice în timpul activității; discuții individuale; 
afișarea lucrărilor; consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale (metode si tehnici de 
evaluare alternative)  

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte 
metode şi tehnici de evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. 

Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură 
promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 



 

 

copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 

Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 

  
Bibliografie: 
 1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  
 2. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
 3. Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
 4. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
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 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare, realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să 
le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi.  

 Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare 
cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: 
scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile 
populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea 
diverselor modalităţi de procedare.  

 Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea 
unor etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, 
rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. În 
efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la dispoziţie 
un arsenal de metode şi instrumente de evaluare.  

 Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de 
a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit". Instrumentul de evaluare reprezintă un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care 
pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus. 

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

 I. Metode de evaluare tradiţionale: 
 1. Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea 

instructiv-educatică. Aceasta constă într-un dialog purtat între profesor şi elev, prin care primul urmăreşte 
să obţină informaţii cu privire la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevul precum şi 
capacitatea acestuia de a opera cu ele. Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi 
motiveze răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări 
suplimentare atunci când se află în impas. 

 Această metodă este utilizată în special la disciplinele socio-umane care au ca obiectiv formarea unor 
capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare. 

2. Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă posibilitatea elevilor de a se exprima în 
scris, fără intervenţia profesorului, cunoştiinţele dobândite. Această metodă se concretizează prin: lucrări 
de control curent, a lucrărilor de control date la încheierea unei unităţi de învăţare, a unui semestru (teze). 

 Această metodă permite evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ mic, iar comparativ 
cu evaluarea orală prezintă un grad mai mare de obiectivitate, deoarece rezultatele sunt raportate la criterii 
unice de evaluare. Prin această metodă se asigură uniformitatea evaluării. Din păcate feed-back-ul activităţii 



 

 

nu este atât de rapid ca cel de la evaluare, nu este posibilă orientarea elevilor prin întrebări ajutătoare către 
un răspuns corect în cazul neînţelegerii cerinţei, corectarea probelor scrise solicită resurse mari de timp. 

 Totodată, în cazul unor răspunsuri formulate ambiguu, profesorul nu poate cere lămuriri suplimentare 
elevului, pentru a aprecia corect răspunsul. 

3. Evaluarea prin probe practice vizează să identifice capacitatea elevului de a aplica practic 
cunoştinţele teoretice dobândite. Această metodă reprezintă liantul între „a ştii” şi „a face” şi se aplică 
atunci când se evaluează conţinutul practic şi experimental al instruirii, oferind informaţii de asemenea cu 
privire la însuşirea conţinutului conceptual, fiind utilizată în special la disciplinele: educaţie tehnologică, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică.  

 Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele 
realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

 II. Metode de evaluarea moderne/alternative: 
 Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actuală în învăţământul românesc 

sunt: 
 a Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice 

furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea metodică, fidelă 
şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele în fluxul lor 
natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a intereselor şi 
preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în public. 

 Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale din 
clasă, evidenţiindu-se ca foarte utilăîn situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însăare şi 

dezavantajul căeste mult subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor metode de evaluare. 
 b. Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii şi-au însuşit un anumit 

segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată. 

c. Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc. Deoarece aceasta 
conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă cartea de 
vizită a elevului. 

 Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elev, 
uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la altu sau chiar de la un 
ciclu de învăţământ la altu. 

d. Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică abordarea completă a unei 
teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală. Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi 
în grup şi necesită o perioadă mare de tip pentru realizare. 

 Această formă de evaluare este preferată în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au posibilitatea să 
conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, astfel aceştia sunt foarte motivaţi să realizeze un 
proiect bun şi nu percep această metodă ca fiind una de evaluare. 

e. Autoevaluarea reareprezintă o metodă de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin implicarea 
elevilor în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi comunicate anterior 
de către profesor în colaborare sau nu cu ei. Această metodă îi responsabilizează pe elevii faţă de activitatea 
şcolară şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere. Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, 
autonotare controlată, notarea reciprocă între elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii. 

 Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

AUTOR: VASILE RALUCA 

 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări.  

Evaluarea iniţială prezintă următoarele avantaje: oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a 
avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce 
trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinele următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale 
se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare.Ca dezavantaje 
am putea aminti faptul că nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une 
ierarhii; nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevului. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 



 

 

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



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – ETAPĂ IMPORTANTĂ ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
AUTOR: VASILIE CARMEN 

COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE TECUCI 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea operațiilor mintale și practice prin care se urmărește determinarea 

valorii sau proprietăților unui obiect. Este o comparație a planului cu rezultatul pentru a realiza corecturi, 
reorientări sau restructurări totale sau parțiale ale sistemului evaluat. Termenul de evaluare se asociază 
deseori în mod justificat cu cel de valoare. Dar oamenii evaluează nu numai ceea ce are valoare ci și ceea 
ce prezintă un risc. 

În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzută ca proces complex de 
comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității) cu 
resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului și 
profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire (programe de recuperare). 

Evaluarea inițială este prima experiență din lungul șir de evaluări căreia îi permite profesorului sa 
emită judecăți despre nivelul elevilor. Câteodată elevii emit judecăți greșite despre ei înșiși, măsurându-și 
performanțele după criterii total diferite cu cele ale profesorului. Evaluarea în contextul educațional ar 
trebui să sprijine atât profesorii cât și elevii. 

Pentru elevi ar trebui să: 
- Identifice ceea ce a fost învățat 
- Asigure feedback 
- Identifice ceea ce mai trebuie încă să învețe 
- Permită elevilor să-și stabilească anumite ținte care să le asigure succesul într-o nouă învățare 
- Permită elevilor să-și asume responsabilitatea pentru dezvoltarea personală 
Pentru profesori ar trebui să: 
- Asigure confirmarea a ceea ce a fost învățat și ceea ce încă mai trebuie învățat 
- Fie o bază pentru discuții cu elevii și părinții acestora 
- Ajute cu evaluarea și planificarea structurii unor programe și metode de abordare 
Evaluarea poate fi atât anticipativă cât și referitoare la noțiunile din trecut. Majoritatea evaluărilor 

sunt cele referitoare la ce s-a învățat în trecut, aceasta încercând să măsoare ceea ce a fost achiziționat. Se 
preocupă atât în a vedea unde se situează elevul la momentul respectiv cât și a emite judecăți cu privire la 
modul de a gândi, capacitatea și progresul acestuia.  

Evaluarea inițială poate să: 
- îndrume atât profesorii cât și elevii 
- identifice nevoile individuale și să furnizeze sprijin pe viitor 
- furnizeze baza pentru a crea un plan strategic de abordare a metodelor de predare și evaluare 
- asigure baza de date pentru a motiva un elev în dezvoltarea lui viitoare 
În procesul de învățare există trei etape principale care trebuie urmărite în evoluția elevului iar 

evaluarea inițială are un rol bine stabilit în realizarea primei etape: 
- unde se află elevul în prezent 
- unde ar trebui să fie 
- cum ajunge acolo 
Deseori oamenii ar vrea să știe ce anume funcționează în educație dar adevărul este că orice merge 

undeva și nimic nu merge peste tot. De aceea cercetările nu ne pot spune niciodată ce să facem deoarece 
clasele sunt mult prea complexe. Acestea evidențiază ce căi merită explorate și ce căi nu duc la nici un 
rezultat, de aceea evaluarea inițială are o importanță deosebită în procesul instructiv-educativ. 

Bibliografie:  
Ioan Berar, Evaluare inițială și diagnostic formativ, Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, VASILINIUC PANSELA 
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI 
LOC.TODIRENI, JUD BOTOȘANI 

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

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

 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ şi a oricărei situaţii de învăţare, 
alături de determinarea obiectivelor, de organizarea conţinuturilor,de alegerea unei strategii didactice 
menite să realizeze obiectivele propuse,permiţând adoptarea unor decizii în vederea “reglării, 
ameliorări,perfecţionării continue a activităţi”. 

 Evaluarea corectă, obiectivă reprezintă un factor de reglare a activităţii şcolare. Rezultatele evaluării 
prezintă importanţă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a noilor 
generaţii:profesori,elevi,părinţi şi chiar societate. 

 Pentru profesori,evaluarea furnizează informaţii cu privire la modul cum să dozeze materialul care 
urmează a fi predat,ce anume trebuie reluat în paşi mici,care sunt greşelile tipice şi sursele de 
eroare,etc.Pentru elevi,reprezintă un indiciu de reglare a efortului de învăţare;prin evaluare elevul ia act de 
cerinţele societăţii faţă de pregătirea sa şi îşi conturează aspiraţii proprii. 

 Pentru părinţi este o bază de predicţie sau garanţie a reuşitei în viitor, un indiciu pentru acordarea de 
sprijin. Presiunea familiei împinge uneori la supra motivare,în timp ce teama de eşec a copilului îl face să 
aspire la mai ”puţin”. 

 Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesori pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de 
predare-învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare,operaţionalizate la 
nivelul fiecărei activităţi de instruire.  

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor,potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea următoare.Prin evaluarea 
iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii,gradul de stăpânire şi aprofundare a 
acestora,nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor care reprezintă premise fundamentale pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire,pentru reuşita viitoarei activităţi didactice. 
Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 
reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să 
trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca 
o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii 
se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta 
obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Evaluare iniţială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplineşte funcţia 
de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii noului 
program). Ea se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul unui an şcolar, dar şi în 
condiţiile în care educatorul preia spre instruire un colectiv căruia nu-i cunoaşte potenţialul. Evaluarea 
initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual al unor programe 
de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de 
verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a şcolarului, pornind de la obiectivele propuse. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 



 

 

- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 
 Evaluarea inițială are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a 

avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce 
trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale 
se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite 
o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 
 Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP Barna A, Curs de pedagogie. Didactica, Universitatea din Galaţi 1998. 
Ioan Cerghit, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Ed. Polirom, Iasi, 2008 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
 



 

 

EVALUARE INITIALA – NIVELUL 1 
 

VASIU ANCA LIDIA 
 
GRUPA MICA 
DS – (DOMENIUL STIINTE – MATEMATICA) 
 
Comportamente urmarite: 
• sa califice obiectele dupa criteriul formei si al marimei 
• sa construiasca structuri dupa modelul dat; 
 
Itemi: 
a.separa jucariile de alte obiecte 
b.grupeaza masinile dupa marime 
c.construieste, dupa model,un tren din cuburi (1-rosu,1-albastru) 
 
Tipul de activitate: 
 
„Copiii harnici”-joc did 
 
Punctaj maxim acordat 
1.3p 
2.2p 
3.3p 
 
Calificativ acordat in functie de cumulul de puncte 
F.B ptr. 5-7 p 
B. ptr. -34 p 
S. ptr 1-2p 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINELE EDUCAȚIE SOCIALĂ ȘI 
CULTURĂ CIVICĂ 

 
PROF. LOREDANA VATAMANIUC 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE, JUD. SUCEAVA 
 
Evaluarea constituie un proces fundamental prin care se realizează orientarea și optimizarea învățării, 

inclusiv la Educație socială și Cultură civică.  
Explicit sau implicit, în programele şcolare pentru disciplinele menționate, sunt formulate 

recomandări referitoare la evaluare. Din perspectiva demersului educaţional centrat pe competenţe, în ceea 
ce privește evaluarea inițială, programele şcolare recomandă:  

- corelarea directă a rezultatelor evaluării cu competenţele specifice vizate de programa şcolară;  - 
valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev;  

- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în 
contexte non-formale sau informale;  

- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare. 
În completarea acestor recomandări, prezente în programele școlare, referitor la testele de evaluare 

ințială/predictivă, dat fiind faptul că la nivelul ciclului gimnazial, potrivit documentelor în vigoare, temele 
studiate în cadrul disciplinelor Educație socială și Cultură civică prezintă specificitatea de a fi diferite, în 
funcție de anul de studiu, testele de evaluare inițială nu pot viza cunoștințe propriuzise din cadrul disciplinei 
respective. În această situație testele de evaluare inițială trebuie să vizeze, în principal, capacități generale 
și competențe specifice domeniului reprezentat de disciplina respectivă, dobândite de elevi în mod informal 
sau non-formal, fapt care reprezintă o sarcină relativ mai dificilă pentru activitatea de evaluare realizată de 
profesorii care predau disciplinele respective. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări. Scopul său este de a identifica, pe cât posibil, nivelul 
achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în vederea asigurării 
premiselor realizării obiectivelor propuse pentru etapele următoare. Se efectuează, de regulă, la începutul 
unui program mai amplu de instruire 1 (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru), însă poate fi utilizată şi 
la începutul unor secvenţe mai scurte, cum sunt unitatea de învăţare sau chiar lecţia. Evaluarea iniţială 
îndeplineşte o funcţie diagnostică şi o funcţie prognostică. Ca modalităţi de realizare se pot utiliza:  harta 
conceptuală;  investigaţia;  chestionarul;  testul.  

Evaluarea iniţială poate oferi atât profesorului cât şi elevului o reprezentare a potenţialului de 
învăţare, a lacunelor ce trebuie completate şi remediate. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual unele programe de recuperare. Întrucât nu îşi propune 
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, acest tip de evaluare nu se exprimă în 
note. Prin urmare, în cadrul testelor de evaluare iniţială, cu precădere a celor realizate la începutul unui 
program mai amplu de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru) se recomandă, cel mult, 
includerea unor bareme de evaluare/apreciere, şi nu a unor bareme de notare propriu-zise. 

Strategiile moderne de predare-învăţare-evaluare caută să accentueze dimensiunea interactivităţii, 
care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu, ca ansamblu de cunoştinţe, 
dar, mai ales, ceea ce pot să facă, ca ansamblu de priceperi, deprinderi, abilităţi.  Preocuparea continuă a 
practicienilor din domeniul educaţiei de a găsi şi valorifica noi tehnici şi modalităţi de evaluare s-a 
concretizat în identificarea şi utilizarea unor metode de evaluare care pot reprezenta o alternativă viabilă la 
formulele evaluative tradiţionale, fiind complementare acestora. Aceste metode sunt: Ciorchinele, Jurnalul 
cu dublă intrare, Turul galeriei, Tabelul T. 

În contextul în care școala trebuie să pregătească elevii pentru societatea de mâine în care 
tehnologizarea reprezintă un aspect deosebit de important, nu putem ignora evaluarea digitală. 

Astfel, am constatat că există o varietate de instrumente de evaluare a competenţelor, de la cele 
tradiţionale la cele moderne, care pun elevii în situaţia de a reacţiona creativ pentru a rezolva o problemă. 
De menţionat în acest sens, aplicaţiile în cadrul cărora pentru a rezolva o sarcină de lucru, elevul utilizeză 
nu informaţii gata structurate, ci informaţii pe care le prelucrează singur (printr-un demers personalizat care 
depinde de achiziţiile, de stilul şi de ritmul lui de lucru). De asemenea, jocurile educaţionale implică elevul 



 

 

în rezolvarea unei probleme/luarea unor decizii în vederea rezolvării unei situaţii. Astfel de jocuri 
educaţionale prezintă avantajul de a implica elevul într-un proces de simulare prin care constată, într-o 
situaţie dată, efectele unor decizii sau ale schimbării unor opţiuni. Avantajele evidente ale evaluării digitale 
sunt legate de aspecte aşa cum sunt:   

- facilitarea înţelegerii de către elevi a complexităţii unor situaţii care necesită rezolvare, a formulării 
unor decizii/opţiuni, prin observarea şi confruntarea imediată cu consecinţele;  

- exersarea deprinderii de a căuta, prelucra şi utiliza informaţia (şi nu de a o reţine mecanic);  
- exersarea modului în care trebuie să înveţe (ceea ce reprezintă, de fapt, o competenţă cheie cu 

caracter transversal, recomandată la nivel european). 
Un element de noutate în domeniul evalurii digitale, la nivelul sistemului educaţional românesc, îl 

reprezintă crearea unor sisteme informatice de resurse şi servicii digitale de evaluare, de tip portal, 
incluzând bănci de itemi şi teste, ce pot fi utilizate atât de cadrele didactice cât şi de elevi. 

Luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul își face un plan de recuperare și proiectează 
activitatea diferențiată. 



 

 

COMPLEMENTARITATEA METODELOR DE EVALUARE 
 

VECHIU ALEXANDRA 
GRADINITA NR. 3, BRAGADIRU, JUD. ILFOV 

 
Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin 

intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar 
rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste 
componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor 
educaţionale. 

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. 
Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 
independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, 
aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”. (M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât mai 
ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor depinde, în cea mai 
mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile 
principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare deosebită în 
condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la mesajul informaţional 
transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul 
propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc metodele 
de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în 
schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea 
procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. 
Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care 
le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor 
tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, 

metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 
Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se că 
ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă 
pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga 
clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, 
forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor. 

Ulterior, s-au preconizat diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite şcoli active, în care 
accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare a învăţământului se 
dovedeşte superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor şcolare în cadrul 
reformei învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala românească. 

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 
metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare îi ajută pe elevi să-şi exprime opţiunile în 
domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar 
un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea 
comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea 
pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor 
activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a 
emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire 
circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe 



 

 

testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 
argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a 
propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente 
suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele metode de 
dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda Cubul; metoda Turul 
Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoare; metoda Frisco; metoda Schimba 
perechea; metoda Explozia stelară; diagrama Venn; metoda Cauză-efect. 

Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli. 
Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă, se impune 
respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor explicaţii complete şi 
corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. 

În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au 
succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă 
de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi 
comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă. 

Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii trebuie 
să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 
tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 
• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, 

aşadar comunicarea este unidirecţională; 
• sunt predominant comunicative,; 
• sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a cunoştinţelor; 
• au un caracter formal şi stimulează competiţia; 
• stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
• relaţia profesor-elev este autocratică, disciplină şcolară fiind impusă.Aceste metode generează 

pasivitatea în rândul elevilor. 
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 
• acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
• sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional; 
• sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
• sunt orientate spre proces; 
• sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, evaluarea 

fiind una formativa; 
• stimulează motivaţia intrinsecă; 
• relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a lecţiei. 
Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, iniţiativa şi creativitatea. 
Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia 

instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie permanentă, să se implice 
în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, 
însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura 
înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi 
rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 
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VELCIOV ANDREEA 
 
Evaluarea în grădiniţă este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile 

despre competenţele (cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile şi atitudinile) pe care le deţin preşcolarii, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şi adoptarea măsurilor ameliorative. 

Evaluarea iniţială angajează operaţii de măsurare-apreciere-decizie la începutul unei perioade de 
instruire – an şcolar, cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al preşcolarilor. Această evaluare devine 
necesară în vederea proiectării şi asimilării conţinutului instruirii în etapele următoare, cât şi pentru 
stabilirea modalităţilor adecvate de acţiune corectivă şi ameliorativă (pentru întreaga grupă sau pentru 
anumiţi preşcolari). 

Dacă- l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 
căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă. Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele 
două făcând diferenţa oricând între mediocritate şi excelentă. 

 Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

 Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers 
educaţional. ’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

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

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

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 



 

 

în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala.  
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EVALUARE INIŢIALĂ INFORMATICĂ 
 

PROFESOR: VELICU ANTONETA 
LICEUL TEORETIC “ CAROL I” FETEȘTI 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea este o parte componenrtă a procesului instructiv-educativ. 

Din punct de vedere al momentului evaluării, există mai multe tipuri de evaluare.: 
• evaluare inițială, predictivă; 
• evaluare continuă, formativă;  
• evaluare finală, sumativă. 
Evaluarea iniţială trebuie să fie realizată la începutul unui program de instruire și are rolul de a 

identifica nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării 
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea inițială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente. 

 Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic își planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie 
elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a elevului, pornind 
de la obiectivele propuse. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Un model de testare la disciplina informatică, pentru o clasă de elevi, nivel liceal, profil matematică-

informatică este următorul: 
CLASA A X-A  
Nume și prenume ____________________________ CLASA________ DATA____________  
NR. 1 
1. (2p=8*0,25p) Adevărat sau Fals ?  
a) Operatorul % se poate aplica pe orice tip numeric.  
b) Dacă variabila de memorie a este de tip int, rezultatul expresiei 5+a/2 este de tip real.  
c) Rezultatul expresiei 10%2 este 2. 
 d) Dacă variabila de memorie a este de tip float și are valoarea 2, rezultatul expresiei 6*a+a*a/2 este 

4 și este de tip real 
 e) Dacă variabila de memorie a este de tip char şi are valoarea ’a’ iar variabila b este de tip int și are 

valoarea 3, rezultatul expresiei ‘a’+ b este o expresie invalidă.  
 f) În urma executării următoarelor instrucţiuni:  
int a=3, b=2;  
cout<<a+b<<” “<<a/b<<” “<<a*b; 
 Se va afişa : 5 1.5 6 
g) În urma executării următoarelor instrucţiuni : 
 float a=1; int b=4; cout<<a+b<<” “<<a-b;;  
Se va fisa: -3 5 
2. (4p=8*0,5p)  
Ce se va afişa în urma executării următoarelor secvenţe de instrucţiuni: 
 a) int a=-10, b=3; 
 cout<<a/b<<” ”<<a%b<<endl;  
 ____________  
 b) int a=5, b=5; cout<<(!a+b);  
 ____________ 



 

 

 
3. (1,5p) Să se scrie un algoritm care verifică dacă un număr întreg n citit de la tastatură este divizibil 

cu 5.  
  
4. (1,5p) Se dă un șir de numere care se citesc pe rând de la tastatură, atâta timp cât nu s-a introdus 

valoarea 0 ( care nu face parte din șir). Să se afișeze câte numere pare sunt în șir  
Exemplu: n=5, a={2, 5, 6, 10,7} => nrpare=3  
  
Se acordă 1p din oficiu. 
 
 



 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A PREŞCOLARILOR 
 

PROF. VERBA ILDIKO, GRĂDINIŢA P.P.NR.2 LUGOJ 
 
 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

 Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi: stabilirea 
scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse; măsurarea rezultatelor aplicării programei; evaluarea 
rezultatelor. 

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi stabileşte nivelul de pregătire 

a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 
activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. 
Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi 
apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele obţinute ajută la 
conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut al 
programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor măsuri de sprijinire 
şi recuperare a unora din preşcolari. 

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

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

 Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare voi prezenta câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor, 
având ca principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a sunţine demersul spre nivelul următor, pentru 
că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante pe toate planurile în perioade de timp specifice fiecărui 
copil, educatorul făcând posibilă dezvoltarea plenară şi armonioasă a acestora prin coordonarea procesului 
instructiv educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile celui instruit la momentul prezent. 

 Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

 Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

 Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

 Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, model. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

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

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 



 

 

/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I., jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modernă a învăţământului 
timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile altenative şi 
adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finalităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul 
modul evolutiv, şcoala. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNTOCMIT: PROF. ÎNV. PRIMAR VERES MONIKA 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e envois să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 

PROF. VERMEȘAN DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POJORÂTA, LOC. POJORÂTA, JUD. 
SUCEAVA 

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor 
propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea inițială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere.  

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

 Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod 
expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au 
pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza „ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 

dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 
Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 

școlarii, reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVĂŢĂMÂNTUL 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UILEACU DE BEIUŞ 

PROFESOR VESA MARINELA 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate în demersul evaluativ.  

Evaluarea urmăreşte să identifice modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc în activitatea 
practică. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se 
ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii 
asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Profesorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev. 
Rezultatul final vizat este formarea la nivelul individului a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare. 

Evaluarea initialã se realizeazã la începutul anului şcolar, pentru a determina nivelul de pregătire al 
copiilor şi apreciază gradul în care aceştia vor putea asimila noua unitate didacticã sau vor putea aborda un 
nou program de instruire superior celui anterior. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi 
elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente şi a formula cerinţele 
următoare, pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 

PROF. VESA RODICA 

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

 

 Alegerea şi utilizarea testelor 

Informaţiile, dovezi privind cunoştinţele, deprinderile şi competenţele dobândite de elevi, sunt 
furnizate de către aceştia prin realizarea unora dintre activităţile de învăţare organizate de profesori sau pe 
acelea special proiectate pentru stabilirea progresului în învăţare şi a performanţelor. Acestea pot fi 
transmise de elevi numai oral, numai în scris, sunt identificate de profesor prin observarea unor activităţi 
practice şi/sau analiza produselor acestor activităţi, sunt raportate de alte persoane implicate în pregătirea 
practică sau sunt o combinaţie a acestora care are în vedere inclusiv utilizarea tuturor facilităţilor oferite de 
TIC. 

În literatura de specialitate şi în activitatea curentă instrumentele de evaluare se întâlnesc sub diferite 
denumiri: item, întrebari, test, probă de evaluare, exerciţii, temă, ascultare orală, colocviu, lucrare practică, 
referat, potofoliu, lucrare de laborator, probă practică, experiment, lucrarea scrisă, extemporal, teză, proiect, 
examen, etc. Datorită faptului că unele cerinţe sunt îndeplinite prin efectuarea unei combinaţii de activităţi 
practice, de probe scrise şi/sau orale se folosesc adeseori denumirea de probă de evaluare cu sensul de 
încercare la care va fi supus elevul prin care urmează să se constate şi să se decidă asupra atingerii 
rezultatelor învăţării asociate unei calificări descrise de Standardul de Pregătire Profesională al acelei 
calificări.  

Numai utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de evaluare poate conduce la colectarea de 
informaţii corecte, clare şi suficiente pe baza cărora să fie posibilă formularea unor decizii credibile şi 
documentate privind procesul de învăţare şi rezultatelor învăţării. Este astfel necesară înţelegerea exactă şi 
aplicarea corectă, la momentul oportun, a procedurilor de evaluare, numai în scopul pentru care au fost 
elaborate, pentru a realiza o evaluare de calitate. De asemenea, indiferent de modalitatea prin care sunt 
transmise/furnizare dovezile, pentru o corectă evaluare este necesară realizarea unor activităţi pregătitoare 
vizând organizarea evaluării şi a administrării testelor, pregătirea aprecierii dovezilor colectate şi a luării 
deciziilor şi a modului de transmitere a rezultatelor şi a unor noi sarcini de învăţare elevilor sau/şi altor 
persoane. 

Evaluarea este parte a procesului de învăţare şi este ea însăşi o experienţă de învăţare. Procedurile 
folosite în evaluare au grade de complexitate diferite, care pot fi concretizate printr-o paletă largă de 
solicitări adresate elevilor de la un singur item (de exemplu un item cu alegere duală cu răspuns oral) până 
la activităţi complexe, desfăşurate pe o perioadă mai mare de timp, eventual în echipă, cum este cazul unor 
proiecte. Pe de altă parte, în funcţie de complexitatea rezultatelor învăţării, acestea pot fi evaluate adecvat 
prin măsurare, cu un grad mare de obiectivitate, sau prin apreciere, cu un nivel ridicat de subiectivism. Dacă 
ne referim de exemplu la cunoştinţe, în cadrul taxonomiei lui Bloom trecerea de la simplu la complex prin 
succesiunea : cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, este însoţită de instrumente de 
evaluare care, pentru adecvare, măresc deschiderea răspunsurilor date de elevi: itemi obiectivi, întrebări de 
genul ce înţelegi prin..., exerciţii, probleme, subiecte de sinteză, dizertaţie Cel care utilizează probele de 
evaluare propuse este sprijinit, prin indicaţiile din prezentarea testelor, să stăpânească procesele de 
măsurare, apreciere şi decizie cerute de fiecare instrument în parte, elaborat adecvat obiectivelor vizate. 

Evaluarea se realizează: 
a. Evaluări realizate pentru aprecierea şi susţinerea procesului de învăţare 



 

 

1. La începutul lecţiei. Sunt teste care stabilesc existenţa suportului adecvat pentru atingerea 
obiectivelor lecţiei care urmează a se realiza. Aceasta categorie este constituită din teste construite 
preponderent din itemi obiectivi a căror administrare se realizează într-un timp scurt, câteva minute. Sunt 
de regulă teste orale prin care se asigură realizarea unui feedback rapid şi pregătirea participării elevilor la 
activităţile de învăţare planificate.  

2. În timpul lecţiei. Sunt instrumente de evaluare adecvate activităţilor specifice temei lecţiei care 
permit identificarea atingerii ţintelor de etapă. Sunt utilizate pentru asigurarea feedbackului, pentru 
controlul şi susţinerea învăţării în clasă. Unele dintre ele consolidează învăţarea prin cerinţe legate de 
exersare/dezvoltare. Alte instrumente sunt integrate metodelor active de învăţare pentru atingerea 
obiectivelor operaţionale.  

3. La sfârşitul lecţiei. Instrumente care rezumă şi verifică atingerea obiectivelor lecţiei. O parte dintre 
propuneri sunt unitar legate de metoda de învăţare promovată pentru tema respectivă, aşa cum aceasta este 
prezentată de fişele de documentare şi activităţile de învăţare elaborate ca materiale de învăţare şi explicate 
în fişele suport care pot fi consultate pe site-ul proiectului la secţiunea Materiale de predare. De altfel, 
această legătură prin care procedurile de evaluare sunt integrate învăţării se poate constata şi pentru alte 
categorii de instrumente de evaluare integrate acestei selecţii.  

4. La sfârşitul unui grup de lecţii (temă). Instrumente de evaluare a obiectivelor integratoare pentru 
temă, aflate în strânsă legătură cu competenţele din Standardul de Pregătire Profesională al calificării. 

b. Evaluări realizate pentru aprecierea rezultatelor învăţării 
1. La sfârşitul unui grup de teme (capitol) . Instrumente de evaluare care evidenţiază rezultatele 

învăţării şi modul în care acestea se raportează la performanţele prevăzute de SPP. Evaluarea are rol 
formativ de identificare a gradului de finalizare cu succes a unei etape a programului de formare de către 
fiecare elev şi de identificare a nevoilor individuale de completare/sprijinire a învăţării în vederea finalizării 
ei. Evaluarea fundamentează deciziile privind programele individuale remediale sau de dezvoltare precum 
şi pe cele legate de proiectarea şi planificarea reevaluărilor.  

2. La sfâşitul modulului. Probe de evaluare sumativă a întregului modul. Evaluarea evidenţiază 
dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de SPP pentru acel modul şi este în strânsă legătură cu 
procedura de certificare a calificării profesionale, în condiţiile constatării îndeplinirii standardelor de către 
fiecare elev. În funcţie de modul şi de cerinţele cuprinde în SPP privind evaluarea rezultatelor învăţării, 
evaluarea integrală a acestuia se poate realiza prin câteva probe, deci unele dintre testele sumative vizează 
numai o parte dintre competenţe sau propun numai anumite situaţii, care se regăsesc în condiţiile de 
aplicabilitate prevăzute, context în care autorii au considerat că elevii pot dovedi convingător competenţele 
dobândite.  

Este necesară menţionarea faptului că între cele două direcţii dominante ale evaluării utilizate există 
o unitate evidentă. Clasificarea are doar scopul de a orienta, prin organizarea instrumentelor de evaluare 
după momentul şi durata alocată pentru evaluare, obiective, complexitatea organizării pentru colectarea 
dovezilor de competenţă, resursele necesare a fi alocate, dimensiunea şi/sau complexitatea activităţilor 
teoretice sau practice realizate de elevi pentru îndeplinirea cerinţelor. 

Datorită diversităţii dispozitivelor de evaluare, respectiv a modalităţilor prevăzute pentru culegerea, 
prelucrarea, interpretarea informaţiilor şi prezentarea rezultatelor evaluării, precum şi a contextelor şi 
scopurilor pentru care sunt folosite, prezentarea lor presupune grade diferite de detaliere.  

Prezentarea testului. Fiecare test este prezentat pe scurt. Sunt arătate în câteva fraze recomandările 
privind utilizarea testului, localizarea, în cadrul programului de formare, a perioadei optime de utilizare, 
instrucţiuni utile de aplicare a testului, precum şi alte informaţii relevante privind natura activităţilor 
elevilor, evaluatori etc. 

Obiectivele evaluării. Ce se va evalua, în strânsă legătură cu modul cum vor fi folosite rezultatele 
obţinute, este cuprins în obiectivele evaluării. Acestea sunt raportate la competenţe şi criteriile de 
performanţă asociate lor, dar uneori şi la procesele pe care urmează să le desfăşoare elevii, la obiective 
operaţionale sau la conţinuturi tematice. Indiferent de varianta de prezentare pentru care s-a optat, 
obiectivele de evaluare sunt puse în relaţie cu competenţele, criteriile de performanţă şi condiţiile de 
aplicabilitate care le subsumează. Obiectivele evaluării se pot identifica cu o parte sau cu toate criteriile de 
performanţă asociate uneia sau mai multor competenţe. Pentru evaluările sumative obiectivele se regăsec 
printre competenţele modulului. 



 

 

Resursele necesare. Când este necesar, testele oferă toate informaţiile necesare privind: aparatele, 
materialele, auxililarele (liste de coduri, scheme, cărţi tehnice etc.) necesare realizării evaluării. 

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea. În această secţiune sunt oferite date 
privind locaţia recomandată pentru realizarea evaluării (sală, laborator, atelier, secţie de producţie etc.), 
eventualele elemente de organizare a spaţiilor (lucru individual, câte doi, grupe) şi a procedurilor 
(schimbarea punctelor de lucru, lucrul individual urmat de o anumită organizare, pe grupe sau în plen), 
modul în care sunt asistaţi elevii pe timpul desfăşurării probelor, cum şi de către cine. În general sunt 
prezentate informaţiile care standardizează procedura de evaluare, altfel spus sunt reglementate condiţiile 
de administrare astfel încât să se asigure calităţile testului în oricare unitate de învăţământ în care este 
folosit. 

Durata evaluării. Timpul de lucru (10 min, 30 min, 1 oră, etc.) sau durata evaluării ( 2 luni pentru 
realizarea unui proiect şi 15 min. pentru prezentarea lui etc.) reprezintă un element cheie de care s-a ţinut 
cont. Pentru unele instrumente de evaluare nu este necesară sau nu poate fi estimată acesată durată, dar 
pentru altele reprezintă un element important, fiind criteriu de evaluare menţionat corespunzător. 

Cerinţele adresate elevului – Testul propriu-zis sau enunţul. Prezentarea cerinţelor, a sarcinilor 
de lucru pentru elevi, este influenţată de metoda de evaluare pentru care s-a optat. Se găsesc cerinţe cu 
răspuns oral, probe scrise, practice sau combinaţii ale lor integrate, de regulă, strategiei de învăţare şi 
adecvate metodei alese.  

Instrucţiuni pentru elevi. Au rolul de a prezenta clar, fără ambiguitate modul de îndeplinire a 
cerinţelor, procedurile care trebuie respectate, dacă acestea nu sunt cuprinse şi transmise implicit de enunţ. 
Instrucţiunile au o paletă largă de prezentare de la instrucţiuni simple, încercuiţi răspunsul pe care îl 
consideraţi corect, la unele riguroase şi complexe cum sunt cele în legătură cu realizarea unui experiment 
sau produs. Ele pot conţine şi atenţionări, avertizări, recomandări sau restricţii, dar în aceeaşi măsură pot fi 
indicaţii/proceduri pentru situaţii speciale: dacă aţi încercuit din greşeală un răspuns incorect atunci.....  

Criteriile de evaluare şi notare. Toate testele prezintă riguros modul de apreciere indiferent dacă s-
a optat pentru notarea analitică sau cea holistică (globală). În funcţie de test, aceasta se concretizează simplu 
prin Bine, Corect, Incorect, Greşit, etc. prin descrierea performanţei sau prin acordarea de puncte care 
cumulate conduc la valoarea finală a notei. Uneori, prin luarea în consideraţie a tuturor variantelor de 
răspuns posibil sau pentru prezentarea modului de notarea holistică această secţiune are cea mai mare 
întindere din prezentarea testului.  

Elevul trebuie să fie informat despre criterii şi modul de notare, despre performanţa minimă acceptată 
pentru promovare şi punctajul minim corespunzător.  

Instrucţiuni pentru asistenţi şi evaluatori. Sunt prezentate limitele în ceea ce priveşte asistenţa 
acordată elevilor pentru realizarea cerinţelor sau precizări privind conduita evaluatorului. Sunt prezentate 
detalieri privind aprecierile pentru cazurii absolut necesare, în special pentru cele calitative şi/sau eventuale 
pricizări suplimentare privind notarea. Se vor regăsi în această secţiune de prezentare a testelor două 
categorii de instrucţiuni: privind procedurile de îndrumare în realizarea probei şi privind procedurile de 
corectare sau apreciere şi notare. 

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării.  
Se fac sugestii privind deciziile care pot fi luate în raport cu performanţele elevilor. Ele sunt necesare 

în special pentru îmbunătăţirea învăţării. 
 
Bibliografie: 
1.http://cndiptfsetic.tvet.ro 
2.Standard de pregatire profesională domeniul Electromecanică 
 



 

 

EVALUAREA – UN PAS SPRE CUNOAȘTERE 
 

PROFESOR CLAUDIA VESCAN, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN OPRIȘ” - TURDA 

 
Evaluarea e ca o scară fără sfârșit cu fiecare exercițiu sau problemă rezolvată. Ea reprezintă o treaptă 

urcată cu succes iar la finalul ei ajungem la următorul etaj, iar când vom reuși să parcurgem toate testele, 
vom ajunge la capătul acelor scări. 

Importanta actului de evaluare devine din ce în ce mai accentuată deoarece permite cadrului didactic 
să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învățare, precum și dificultățile acestuia. 

Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de ciclu de învăţământ 
sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind foarte important a 
se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noii 
ani de studiu. Astfel, dacă, urmare a acestei evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite 
carenţe, cadrul didactic care predă disciplina respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe 
noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu 
acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Astfel, evaluarea inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 



 

 

ABORDĂRI ALE EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CARMEN VESCAN 
LICEUL TEORETIC EUGEN PORA, CLUJ-NAPOCA 

 
Calitatea procesului instructiv-educativ demarat are la bază în mod cert o evaluare diagnostică cât 

mai precisă și abordată din unghiuri multiple, prin metode și tehnici diverse. Astfel, Ausubel afirma despre 
evaluarea inițială că ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă 
la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă!!!”. De asemenea, pedagogia 
contemporană îndrumă dascălul spre abordarea evaluării inițiale din punctul de vedere al efectelor 
valorizatoare ale acesteia, nu al măsurării propriu-zise, și mai ales al stimulării capacității de autoevaluare 
ale elevilor. 

Având în vedere aspectele formative ale evaluării, învățătorul trebuie să proiecteze activitățile din 
punctul de vedere al nevoilor de formare ale elevilor, centrându-se pe menținerea interesului acestora pentru 
studiu, pentru devenirea lor ulterioară. Dincolo de stăpânirea clară a metodelor și a instrumentelor de 
evaluare inițială, dascălul trebuie să se adapteze particularităților clasei de elevi. Utilizarea eficientă a 
strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare trebuie să pună în valoare aspectul creativităţii, al 
gândirii critice proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, 
priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Există și alte aspecte importante de care trebuie să ținem cont în abordarea evaluării inițiale: ea nu 
are scop realizarea de ierarhii, nu permite aprecieri globale ale performanțelor elevului și nu își propune să 
determine cauzele existenței lacunelor în sistemul cognitiv al acesuia. 

De obicei primele două săptămâni ale fiecărui început de an școlar este alocat evaluării inițiale, 
săptămâni care îi permit învățătorului să cuprindă doar aspectele esențiale ale achizițiilor fundamentale ale 
elevilor săi. Astfel, la clasa pregătitoare, din punct punct de vedere socio-emoțional, dascălul va avea o 
evaluare inițială prelungită pe parcursul primului semestru, afirmație susținută de experiența personală. Fișa 
psihopedagogică întocmită în grădiniță pe care o primim la înscrierea copilului la școală ar trebui să 
constiuie un reper - punte de legătură între două instituții ale căror programe ar trebui să se completeze 
reciproc, deși în multe aspecte se suprapun. Învățătorul omite consultarea acestei fișe din dorința de a-și 
forma o părere personală riguroasă prin propriile metode și tehnici de evaluare, deși prima constituie 
singurul reper real. Astfel, la acest nivel de vârstă, cadrul didactic va păstra forma de activitate fundamentală 
jocul, evaluarea orală prin joc (iar abordarea integrată a disciplinelor ne permite acest lucru) și cea practică 
(metoda portofoliului) trebuind să prevaleze. În locul fișelor de evaluare inițială scrise așa-zis măsurabile, 
fișa de observație a cadrului didactic zilnică, consider că reprezintă o cuantificare mai clară și mai sigură a 
abilităților și a competențelor școlarului mic. În mod evident accentuarea aspectelor pozitive prin 
evidențierea reușitelor elevilor va crește încrederea în forțele proprii. 

Începând de la clasa întâi învățătorul are deja ca repere propriile sale observații și fișe de evaluare 
finale de la sfârșitul clasei pregătitoare, iar evaluarea inițială este clar că trebuie să vizeze acele achiziții. 
Eu personal îmi încurajez elevii să își păstreze portofoliile și caietele din clasa anterioară tocmai pentru a 
se putea autoevalua, acest aspect vizând și o componentă afectiv-emoțională a elevului. Nu de multe ori îi 
auzim pe elevi spunând: Uitați, doamna învățătoare, cum știam să lipesc, scriu, desenez etc...Acum pot mai 
bine . 

O alternativă de evaluare inițială pe care o folosesc la clasele a doua, a treia și a patra este aceea a 
aplicării testelor de evaluare finală din clasa precedentă la începutul anului școlar  în curs. Ideea nu îmi 
aparține, fiind preluată din practica profesorilor de la gimnaziu la trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a. 
În mod evident testele de evaluare finală sunt păstrate în portofoliul personal al învățătorului, iar după 
aplicarea lor ca evaluare inițială pot fi returnate elevilor în vederea realizării propriilor comparații de 
evoluție sau involuție. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele dorite, profesorul trebuie să 
urmărescă în mod evident un ansamblu de factori: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a 
conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să asigure învățarea activă și 
formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
Radu, Ion, Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI  
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.VESELU ADELAIDA FLORENTINA, 

G.P.N.NR.13. SLATINA 
 
’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar are caracter 
oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie 
evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în 
lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar 
rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective. 

 Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a 
pregăti copilul pentru o integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea 
grădiniței, furnizând învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. 
Urmând pașii unei evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza 
procesul de învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. Evaluarea inițială 
oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce 
trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe 
preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși 
și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei 
noi învățări.  

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Referitor la importanța evaluării 
inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul 
le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și 
preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de aformula 
cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor 
și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, 
e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului 
învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de 
activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 



 

 

soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma 
în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța 
ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și 
în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită 
a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  

 
 BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; Bocoș, M., (2003) 
Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 



 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ ENGLEZĂ CLASA A V-A 
 

PROF. VETREȘ MAGDALENA CORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA, JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN 

 
I. Answer the following questions: (4p x 5 = 20p) 
1. What’s your name? ____________________________________________________________ 
 
2. How old are you? _____________________________________________________________ 
 
3. Where do you live? ____________________________________________________________ 
 
4. What’s your favourite season? Why? 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
5. Describe your best friend! (age, appearance, likes/dislikes) 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________  

 
I. Read the sentences and write True or False: (2p x 5 = 10p) 
 

  
a) The ball is under the table. 
b) The chair is on the table. 
c) The cat is near the armchair. 
d) The lamp is between the book and 

the vase. 
e) The book is on the chair. 
 

 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
 

II. Circle the correct word: (2p x 5= 10p) 
1. We is/are in class 5. 
2. She/they is my friend. 
3. I have/has got a lot of books. 
4. They is/are at home. 
5. I am not/are not English. 
 
III. Write the negative forms: (3p x 5=15p) 
Example1.: I like dogs – I don’t like dogs  
Example 2.: She lives here – She doesn’t live here.  
a) They speak English - ________________________________ 
b) She plays the piano. - ________________________________ 
c) I help my friends. - __________________________________ 
d) I watch TV - _______________________________________ 
e) We eat chocolate - ___________________________________  

  



 

 

IV. Complete with a/an: (1p x 10 = 10p) 
..... notebook       ..... egg      
..... ice-cream       ..... house     
..... school uniform      ..... green apple    
..... accident       ..... white egg     
..... orange hat      ..... library     
V. Match each word with its antonym: (2p x 5 = 10p) 
• fast      short 
• large      happy 
• sad      awake 
• tall      small 
• sleep      slow 
VI. Translate into Romanian: (3p x 5 = 15p) 
1. The train arrives at 5 o`clock. 
2. Do you want to come with me? 
3. Anna is doing her homework.  
4. My father is tall and he has got green eyes. 
5. Mark is forty-eight years old and he is a policeman.  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR DUMITRU VIERIU, 

LICEUL TEORETIC ANASTASIE-BASOTA, 
POMIRLA, JUDETUL BOTOSANI 

 
Evaluare pedagogica reprezinta o actiune proprie sistemelor socio-umane, care solicita raportarea 

rezultatelor obtinute, intr-o anumita activitate la un asnamblu de criterii specifice domeniului in vederea 
luarii unor decizii optime. 

Ion T. Radu, considera ca evaluarea defineste procesul menit sa masoare si sa aprecieze valoarea 
rezulatelor sistemului de educatie sau a unei parti a acesteia, eficacitatea resurselor, a conditiilor si a 
operatiilor folosite in desfasurarea activitatii, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, in 
vederea luarii deciziilor privind ameliolarea activitatii in etapele urmatoare.  

Petru Lisievici sugereaza ca prin evaluarea activitatii sunt colectate, prelucrate si interpretate 
informatii despre starea ,functionarea si / evolutia viitoare a unui sistem, fie acesta elev, profesor, institutie 
de invatamant sau sistem de invatamant, activitate a carui specific este conferita de urmatoarele 
caracteristici esentiale:  

- asumarea unui sistem metodologic mai eficient in ceea ce priveste proiectarea lectiei, predarea 
cunostintelor …  

- dezvoltarea unor criterii de verificare si evaluare, identificarea standardelor de performanta menite 
sa exprime achizitiile invatarii. 

- identificarea zonelor de dificultate scolara si al cauzelor acestora;  
- informarea elevului asupra indicilor de progres a invatarii. 
Dupa opinia lui Daniel L. Stufflebeam, evaluarea are o structura tridimensionala deoarece: 

evaluare=masurare; evaluare=congruenta; si evaluare=judecata.  
Exista posibilitatea de a echivala aceste trei concepte specifice evaluarii deoarece:  
-evaluarea ca masurare corespunde in mod esential evaluarii normative, deoarece rezultatele elevului 

sunt raportate la o norma, de regula la rezultatele medii ale unui grup de referinta (clasa din care face parte). 
-evaluarea ca congruenta se inscrie in criteriile evaluarii formative intrucat se estimeaza convergenta, 

apropierea intre rezultatele elevului si cerintele programei scolare. 
-evaluarea ca judecata este mai curand o evaluare de progres deoarece ea inseamna dinamica 

prestatiei elevului intr-un timp dat. 
Scopul major al evaluarii nu este atat notarea elevilor, cat mai ales sustinerea si sprijinirea activitatii 

de invatare a acestora si generarea progresului in invatare. 
O evaluare eficienta trebuie: 
-sa arete profesorului daca au fost atinse obiectivele propuse; 
-sa ajute evaluatorul sa faca o diagnoza a progresului elevilor; 
-sa ajute profesorul sa adapteze actiunile elevului cu posibilitatile acestora; 
-sa orienteze elevii in alegerea celor mai bune cai de afirmare; 
-sa ajute profesorul sa evalueze propia activitate; 
-sa furnizeze informatii catre parinti; 
In desfasurarea activitatilor de evaluare, profesorul trebuie sa respecte urmatoarele principii pentru a 

ajunge la rezultatele si performantele scontate. 
-principiul competentei profesionale; 
-principiul integritatii; 
-principiul obiectivitatii; 
-principiul neutralitatii; 
Strategia de evaluare reprezinta manierea operationala de stabilire a: 
-formelor si chipurilor de evaluare; 
-metodelor tehnicilor si probelor de evaluare a randamentului scolar; 



 

 

-modalitatilor de imbinare a acestora si a momentului in care se aplica, in conformitate cu obiectivele 
educationale urmarite si cu continuturile selectate; 

-discriptorilor de performanta, baremelor respectiv sistemelor de notare . 
Pentru ca strategia de rezolvare sa fie cea optima evaluatorul trebuie sa raspunda la urmatoarele 

intrebari: 
-De ce evaluez? 
-Ce evaluez? 
-Cui ii foloseste evaluare? 
-Pe cine evaluez? 
-Cand evaluez? 
-Cum evaluez? 
Metodele de evaluare sunt cai, instrumente, modalitati de actiune prin care evaluatorul obtine 

informatii in legatura cu randamentul scolar al elevilor cu performantele lor, cu nivelul de stapanire a 
cunostintelor de formare a abilitatilor prin raportarea la obiectivele propuse si la continuturile stiintifice. 

Tehnicile de evaluare reprezinta formule concrete pe care le imbraca metodele, modalitati concrete 
prin care se declanseaza obtinerea de raspunsuri la itemii formulati. Exemple: Tehnica elaborarii 
raspunsului, tehnica raspunsului la alegere / cu alegere multipla, tehnica textului lacunar. 

Tehnicile presupun utilizarea de probe de evaluare, instrumente pentru a putea fi puse in practica . 
Probele de evaluare sunt proiectate, administrate comunicate si corectate de cadrul didactic si sunt 

stabilite in functie de continuturile de invatat si de obiectivele propuse. Exemple: probe orale, probe scrise 
si probe practice. 

Planificare probelor de evaluare trebuie sa tina cont de regimul rational de efort, sa evite 
supraincarcarea elevului, sa asigure timpul necesar de pregatire si elaborare al raspunsului. 

Ca metoda de evaluare, cel mai des utilizata este evaluarea orala care se concretizeaza in examinarea 
elevilor din lectia de zi si / anterioare. 

Se verifica gradul de insusire al cunostintelor, corectitudinea, gradul de formare a abilitatilor si 
priceperii de a interpreta si prelucra date, operationalizarea achizitiilor, aplicabilitatea continuturilor 
invatate. 

In evaluare orala, avem o serie de avantaje cum ar fi:  
-flexibilitatea; 
-posibilitatea de a alterna tipul intrebarilor si gradul lod de dificultate in functie de calitatea 

raspunsului elevului; 
-posibiliatea de a clarifica si corecta imediat eventualele greseli si neintelegeri; 
-interactiunea directa intre evaluator si elev. 
Dintre dezavantaje avem:  
-examinarea unui numar restrains de elevi in unitatea de timp; 
-evaluarea unei cantitati mici din materia ce trebuia invatata; 
-produce tensiune emotionala elevilor; 
-nu se poate pastra echilibrul sub aspectul dificultatii unor continuturi fata de altele. 
Evaluarea scrisa se realizeaza prin probe scrise de evaluare care le solicita elevilor, elaborarea, 

exprimarea ideilor si tratarea sarcinilor de lucru in scris. Dintre tipurile cel mai frecvent folosite fac parte: 
probe scrise curente (lucrari de control), lucrari scrise date la sfarsitul unei unitati de invatare sau capitol, 
lucrari scrise initiale, lucrari scrise semestriale (teze).  

Testele sunt instrumente complexe de evaluare scrica care prin itemii pe care ii contin pot acoperi o 
arie mare de continuturi predate, deci vizeaza un numar mare de obiective educationale. Testul ofera 
posibilitatea unei masurari mai rapide, mai exacte si mai obiective a performantelor elevilor in comparatie 
cu alte tipuri de probe de evaluare. 

Elaborarea unui test presupune:  
-stabilirea scopului (diagnostic / prognostic), determina structura si continutul acestuia; 
-selectarea continuturilor si a obiectivelor care vor fi vizate prin intermediul testului; 
-formularea itemilor (partea cea mai laborioasa a testului); 
-stabilirea unei grille de corectare; 
-revizuirea testului.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. TOCOIAN SIMONA 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST,,ALEXA POPOVICI’’ARAD 
 
 ,,Educatia nu este cat de mult ai memorat,nici macar cat stii.Este capacitatea de a diferentia intre ceea 

ce stii si ceea ce nu stii’’-ANATOLE FRANCE 
 Ca profesor de matematica consider un obiectiv foarte important progresul realizat de elevi de la o 

etapa la alta a instruirii, progres privit atat ca volum si calitate a cunostintelor,cat si ca dinamica a 
capacitatilor intelectuale,afectiv-emotionale si atitudinale ale elevilor. 

 Evaluarea initiala sau predictiva o utilizam in sensul de activitate orientata in directia cunoasterii 
particularitatilor elevului intr un anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace adecvate de 
investigare si avand ca finalitate imbunatatirea parametrilor functionali ai acestuia. 

 Evaluarea initiala este indispensabila pentru a stabili daca elevii au pregatirea necesara crearii 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.Acest tip de evaluare ofera elevului si 
profesorului o prezentare a potentialului de invatare,dar si a eventualelor lacune ce trebuie completate ,a 
unor aspecte ce necesita corectare sau imbunatatite.Evaluarea initiala nu are ca scop aprecierea 
performantelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor. 

 Ca modalitati de evaluare cunoastem harta conceptual, investigatia,chestionare,teste, insa la 
evaluarea initiala in matematica vom folosi testul initial mai ales la clasele de inceput de ciclu. 

 In urma aplicarii testelor initiale la disciplina matematica am observat ca elevii inteleg sarcinile de 
lucru,se diminueaza emotiile evaluarii orale,exista posibilitatea de autoevaluare,exprima nivelul de achizitii 
la inceputul clasei,elaborarea in ritm propriu a raspunsurilor de catre elevi.Putem sesiza si aspect negative 
ca lipsa motivatiei,notele nu se trec in catalog ,supraincarcarea programelor scolare,imposibilitatea 
corectarii unor greseli si completarii immediate a cunostintelor. 

 Vom incerca sa avem in vedere atat elevii capabili de performanta ,cei care sustin Examene 
Nationale,elevii cu lacune sau cei cu dificultati de invatare prin colaborare cu toti profesorii clasei,cu 
dirigintele,parintii.Se vor intocmi grafice de pregatire suplimentara in functie de orarul elevilor,grupa 
pentru care se face pregatirea,evitarea suprasolicitarii elevilor.vom avea in vedere modelele propuse de 
MEN,simularile organizate la nivel national si in cadrul scolii. 

 Evaluarea initiala avand functie diagnostica si prognostica ne capaciteaza de a impulsiona elevii sa 
invete nu doar pentru nota, ci in primul rand, din dorinta de a sti, a cunoaste si a realiza un real progres in 
dezvoltarea psihica a lui. 

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

G.P.P. NR.45 ORADEA 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IRIMUȘ-MARIA SI CABA SANDA 

 
Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă, 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.  
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, astfel încât să valorificăm la maxim potențialul 
de dezvoltare al fiecărui copil care frecventează grădinița. 

Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate atât 
în activitãțile organizate pe grupe, cât și individual și frontal. Copiii au fost evaluați atât în cadrul 
activităților comune cât și în perioadele de jocuri și activități liber alese. 

Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 3 săptămâni ale anului şcolar , 
urmărindu-se comportamente asociate următoarelor domenii de dezvoltare: 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 
 Indicatori comportamentali vizați: 
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare 
2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat 
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală 
●Probe aplicate 
ADP-,,Câte unul pe cărare!”, ,,Unul după altul”, Ștafeta jucăriilor!” 
ALA-Jocuri distractive- „Mingea prin tunel”, ”Rațele și vânătorii”,,Cine soseşte primul?”, 
ADE-Domeniul psiho-motric-,,Mergi cum îți spun eu” , „Cine ajunge primul?” 
Domeniul Om și Societate: ”Copacii anotimpurilor” – lipire 
Domeniul Estetic și Creativ:” Mingea fermecată” – modelaj 
B. DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 
Indicatori comportamentali vizați: 
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 
2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni 
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 
4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă 

etc. 
●Probe aplicate: 
ADP „Astăzi sunt vesel/trist”,„Spune cum te simți când...” ,,Cuvinte magice”, ,,Regulile grupei” 
ALA-Joc de rol-,,De-a grădiniţa”, „De-a familia”, ”Petrecere pentru prietenul meu”, ”Cu păpușa la 

doctor” 
ADE-Domeniul om şi societate - ,,Comportamente potrivite/ nepotrivite”- lectură după imagini 
 - Ce fapte bune ai făcut? - convorbire 
Domeniul Estetic și Creativ – ”Deschide urechea bine” , ”Scăunelele muzicale”, ”În poiana din 

vâlcele”, ”Ciupercuța” 
C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ȊN ȊNVĂŢARE 
Indicatori comportamentali vizați: 
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat 
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți 
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc 



 

 

• Probe aplicate: 
ADP- ,,Eu sunt, tu ești” ,,Ce jucării ne-au așteptat” 
ALA-Biblioteca- „Unește punctele”,,Citim imagini din cărți de povești” Construcții: ”Ograda 

bunicii” , ”Grădinița mea”, Joc de rol: ”În excurie”, ”La doctor” 
ADE-Domeniul limbă şi comunicare -Joc didactic ; -,,Ce ar fi dacă…”; ”Schimbă finalul poveștii!” 

– poveste creată  
Domeniul Estetic și Creativ : ”Ne jucăm cu pensula-Pictură (Felia de pepene) ; Educație muzicală 

”Cântece îndrăgite de copii” (Ghicitoare muzicală) 
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI 

SCRIERII 
Indicatori comportamentali vizați: 
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 
3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții 
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și 

orală pentru transmiterea unui mesaj 
• Probe aplicate: 
ADP-,,Ghici, ghicitoarea mea!”  
ALA- Bibliotecă: ”Citim imagini din vacanță”,” Valurile mării”- exercițiu grafic. 
 Joc de rol: ”De-a povestitorii!”, ”La spectacol” 
ADE- Domeniul Știință,,Ce ştii să spui despre?”- joc didactic 
Domeniul Limbă și Comunicare: ”Locuri minunate ale vacanței” – convorbire, -”Povestește mai 

departe”- Poveste cu început dat, ,,Trăistuța cu povești” (”Ursul păcălit de vulpe și Scufița Roșie”)- 
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 
Indicatori comportamentali urmăriți: 
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului folosind instrumente și 

metode specifice 
2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător 
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 
3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 
●Probe aplicate: 
ADP-,,Ne pregătim de activități!”, ”Calendarul naturii” 
ALA-Ştiinţă- „Răspunde repede și bine!”, „Jocul anotimpurilor”, “Alege și grupează corect”,  
“Numără și potrivește” 
 -Joc de masă-,,Asamblăm puzzle”, „Sortăm imagini” 
ADE-Domeniul știință- „Ce știi despre....?”, „Animale din curtea bunicilor”, “Trenulețul formelor 

geometrice”, “Grupează jucăriile cum îți spun”. 
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 

elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderile de bază, 
necesare integrării active în activitatea educaţională din învăţământul preşcolar. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: SGAIBĂ ADRIANA 

GRĂDINIŢA POIANA/TURBUREAGORJ 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  



 

 

- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
  
  



 

 

EVALUAREA ÎN SPORTUL ȘCOLAR 
 

PROFESOR VIERU IOLANDA DANIELA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI 

 
 Evaluarea în sportul școlar reprezintă condiţia fundamentală pentru dirijarea ştiinţifică a lecției de 

antrenament sportiv, proces instructiv-educativ, în care se produce atât predarea unui anumit tip de 
cunoştinţe de către profesorul-antrenor (emiţător), cât şi învăţarea specifică realizată de subiecţi (receptori 
şi efectori). 

În antrenamentul sportiv, evaluarea este necesară pentru aprecierea nivelului de realizare a 
obiectivelor cu caracter operativ şi curent. Este recomandabil ca aceasta să se realizeze periodic şi chiar 
continuu, nu numai la finalul activităţii, întrucât ea constituie o variabilă permanentă a “câmpului sau 
spaţiului antrenamentului” (A. Dragnea, 1996) (figura 25). 

Scopul principal al evaluării este evidenţierea modificărilor funcţionale, morfologice, motrice şi 
psihice produse, în direcţia perfecţionării stărilor de adaptare la eforturi de mare intensitate, volum şi 
complexitate. 

Moduri de evaluare în antrenamentul sportiv școlar 
În antrenamentul sportiv, scopul principal al evaluării constă în evidenţierea modificărilor 

funcţionale, prezentate sub forma stărilor de adaptare determinate de influenţele antrenamentului de lungă, 
medie sau scurtă durată. În funcţie de aceste durate, au fost determinate următoarele moduri de evaluare: 

 Evaluarea iniţială – se efectuează la începutul unui program de instruire şi este menită să 
stabilească starea sistemului sau a acţiunii evaluate, condiţiile în care aceasta se poate integra în programul 
pregătit. Ea constituie una dintre premisele realizării programului. Acest tip de evaluare răspunde funcţiei 
predictive. 

 Evaluarea de etapă – de regulă, se realizează la finalul unor intervale de timp mai lungi, cum ar fi 
macrociclurile anuale, etapele din cadrul diferitelor perioade. Principala sarcină a acestui tip de evaluare 
este de a evidenţia gradul de adaptare la efort al sportivului în urma influenţelor antrenamentului de lungă 
durată. O altă sarcină, care de fapt se sprijină pe prima, este stabilirea strategiei de pregătire pentru 
macrociclul sau etapa următoare. 

 Prin evaluarea de etapă, se apreciază efectele pregătirii la toţi factorii antrenamentului: capacitatea 
de efort fizic şi psihic, pregătirea tehnică, pregătirea tactică etc. Este de mare importanţă să se evidenţieze 
eventualele aspecte negative sau rămânerile în urmă şi să se semnalizeze rezervele insuficient valorificate, 
rezerve care, stimulate corespunzător, vor permite o curbă ascendentă în viitor. 

 Concluziile extrase din analiza rezultatelor obţinute prin acest tip de evaluare vor constitui punctul 
de plecare şi, totodată, baza elaborării unor planuri (în unele cazuri, individualizate) de corectare a 
întregului proces de pregătire sau a anumitor aspecte din pregătire, mergându-se uneori până la 
reformularea obiectivelor de instruire şi urmărindu-se, în funcţie de situaţie, completarea sau diminuarea 
lor. 

 Conţinutul evaluării de etapă depinde de specificul ramurilor de sport şi de condiţiile tehnico-
materiale de care dispune antrenorul. Evaluarea va cuprinde teste pentru componentele pregătirii tehnice, 
fizice, tactice, psihologice, precum şi probe specifice şi de laborator, funcţionale şi biochimice, pentru 
determinarea capacităţii de efort. 

Majoritatea specialiştilor cred că evaluarea de etapă este eficientă atunci când se aplică de 2-3 ori 
într-un macrociclu, şi anume: la sfârşitul primei şi a celei de-a doua etape din perioada pregătitoare şi din 
perioada competiţională, când evaluarea se realizează direct, prin rezultatele obţinute în concurs. 

Trebuie să se acorde o atenţie deosebită condiţiilor de efectuare a evaluării, în sensul că sunt necesare 
măsuri prin care să se evite eventualele modificări ale efectelor de antrenament ale mezociclului sau ale 
microciclului datorate unei perioade de odihnă stabilite conform raportului dintre efort şi odihnă. 

Considerăm că o regulă de bază pentru acest tip de evaluare este necesitatea menţinerii standard 
(constante) a condiţiilor de examinare, folosirea aceloraşi instrumente şi aparate. 

 Evaluarea curentă (de microciclu sau de mezociclu) – este subordonată, ca organizare şi conţinut, 
evaluării de etapă. Se consideră că este necesar ca, în finalul fiecărui mezociclu, să se aplice probe de 
control specifice sau nespecifice, în funcţie de tipul şi de orientarea mezociclului respectiv.  



 

 

Acest tip de evaluare este valabil numai pentru perioada pregătitoare, deoarece în perioada 
competiţională verificarea se realizează prin concurs. 

Prin această evaluare se urmăreşte să se verifice şi să se aprecieze dacă s-a realizat orientarea 
microciclului sau a mezociclului, care este evoluţia proceselor de restabilire, care este gradul de oboseală 
etc.  

 Evaluarea operativă – are ca scop fundamental alegerea celor mai raţionalizate şi standardizate 
structuri, ea aplicându-se cu precădere în lecţiile de antrenament. În acest scop, se vor folosi cele mai 
diferite teste, care este preferabil să fie acordate cu exerciţiile fundamentale precis standardizate. 

 Evaluarea în şi prin competiţie – întreg procesul instructiv-educativ din antrenamentul sportiv are 
ca scop principal obţinerea unor rezultate superioare în competiţii: dacă aceste rezultate au fost obţinute, 
înseamnă că toată activitatea din interiorul sistemului a fost eficientă. 

Pornind de la aceste considerente, competiţia poate fi privită sub următoarele aspecte: 
a. Ca modalitate directă şi completă de evaluare a pregătirii, competiţia este cel mai eficient şi mai 

real test, deoarece în el sunt înglobate evaluări ale tuturor aspectelor întâlnite pe parcursul pregătirii, şi 
anume: pregătirea fizică, tehnică, tactică, psihologică, capacitatea de efort, etc. 

b. Ca loc unde se probează eficienţa celorlalte tipuri de evaluare, competiţia reprezintă singura 
situaţie în care sunt respectate întrutotul cerinţele regulamentare, cei ce efectuează evaluarea fiind arbitrii 
care, teoretic, sunt neutri (sunt din afara procesului de instruire). 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

EDUCATOARE: VIERU LOREDANA 
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Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia. Am putea spune mai precis că evaluarea este acel punct final în întreaga serie 
de acţiuni legate de proiectare, de organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-
educativ. Esenţa evaluării este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, 
ținînd cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi 
perfecţionată în timp. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 
predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 

În această manieră, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de 
ciclu de învăţământ sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind 
foarte important a se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi 
favorabile pentru noii ani de studiu. 

De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare 
al fiecăruie dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi totodată de a 
formula cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma 
evaluării iniţiale se poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, 
pentru cazurile speciale, a unor programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate. Avem în 
vedere prin urmare, cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în 
termeni de conţinuturi, de deprinderi și strategii cognitive – de bază şi de competenţe care au fost dobândite 
în timp la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta şcolară şi 
psihologică. 

Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, urmare a acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul curs, sau noul an de studiu etc., un așa 
numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

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

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de 
evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, 
se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau 
didactice. 

Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 



 

 

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de 
strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. 

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de 
învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât şi directorul, la 
nivelul şcolii, sunt datori să-şi stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, 
la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, 
de timp şi umane cât mai reduse. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi. 

Acest tip de evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potenţialului 
de învăţare, dar şi a eventualelor lacune bineînțeles, lacune care ar trebui să fie completate, ori a unor 
aspecte care au nevoie să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite. 

Mai concret spus, evaluarea iniţială nu îşi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi 
nici să le ierarhizeze, de aceea se recomandă ca aceste performanțe să fie raportate la bareme de evaluare 
sau de apreciere. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi 
să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Copiii, elevii, trebuie să înțeleagă faptul că ei trebuie să învețe nu doar pentru notă ci, în primul rând, 
pentru a întâmpina și a împlini acea dorinţă de A ŞTI, A CUNOAŞTE, A SE DEZVOLTA, A ÎNȚELEGE 
ȘI A DESCOPERI, acestea constituind un mare pas, un adevărat progres în dezvoltarea psihică şi în cadrul 
activității şcolare a elevului. 

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

 
PROFESOR DE MATEMATICĂ 

VÎIU ROXANA ELENA 
 
Numeroasele forme şi tehnici ale evaluării rezultatelor activităţii şcolare pot fi grupate în jurul a trei 

strategii după modul cum sunt integrate în procesul didactic ca element constitutiv al acestuia: a) evaluarea 
predictivă, iniţială sau de pornire; b) evaluarea continuă, de progres sau formativă; c) evaluarea cumulativă, 
sumativă sau finală.  

Evaluarea predictivă, iniţială sau de pornire este menită să stabilească nivelul de pregătire al 
subiecţilor la începutul unei activităţi, pentru adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare 
realităţilor. Evaluarea „la început de drum” se dovedeşte deosebit de utilă la clasele a Va şi a VI a şi la orice 
alte clase de început de ciclu de învăţământ sau la clasele unde activitatea didactică este preluată de alţi 
profesori. „Ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea – afirmă psihologul Ausubel – este ceea ce elevul 
ştie la plecare. Asiguraţi-vă de cea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă.” 

Evaluarea continuă, de progres sau formativă este integrată organic şi în profunzime actului 
pedagogic însuşi desfăşurat la nivelul fiecărui profesor. Ea nu este complementară, suprapusă sau adăugită 
procesului de instruire ci se constituie în momente ale acestuia, fiind implicată în toate secvenţele acţiunii 
pedagogice. Astfel, pentru a releva progresul elevilor, profesorul poate utiliza pe parcursul procesului de 
instruire oricare din tehnicile docimologice cunoscute, rezultatele obţinute oferindu-i informaţia necesară 
pentru reglarea imediată a predării. Vizându-se reglarea procesului instructiv-educativ în fiecare din 
secvenţele care se succed, se realizează prin aceasta o ameliorare continuă a sa, operându-se remediile 
necesare în caz de neajunsuri şi dificultăţi. 

Evaluarea cumulativă, sumativă sau finală se realizează pe perioade mai lungi, în general 
corespunzătoare semestrelor şcolare sau anului şcolar, având îndeosebi caracter de sondaj în rândul 
subiecţilor şi în conţinutul materiei supuse verificării. Cu tot caracterul de sondaj, reuşita sau eşecul sunt 
considerate totuşi în manieră globală, fie privind ansamblul pregătirii subiecţilor, fie rezultatele obţinute 
de aceştia la diverse discipline. O astfel de evaluare se poate realiza la un mare număr de şcoli, relevând 
obiectivele care se ating de toţi elevii sau de marea majoritate, precum şi obiectivele care nu se ating sau al 
căror nivel de formare nu corespunde cu prevederile programelor. Rezultatele obţinute conduc la elucidarea 
cauzelor care le generează, la ameliorarea strategiilor didactice în cadrul activităţii profesorului, precum şi 
la perfecţionarea programelor, manualelor sau a altor elemente ale sistemului sau subsistemului. 

Deşi fiecare dintre cele trei strategii de evaluare au notele lor definitorii, distincţia dintre ele nu este 
atât de tranşantă pe cât se pare, iar actul evaluativ şcolar presupune folosirea lor în strânsă corelaţie. În acest 
sens, evaluarea iniţială sau de pornire este necesară pentru ca celelalte două tipuri de evaluare să fie mai 
concludente, iar evaluarea continuă este completată de cea cumulativă.  

 După cum se vede, termenul de examinare este luat într-o accepţie foarte largă, iar înţelesurile sale 
nu pot fi disociate de termenul examen, ca o categorie fundamentală a docimologiei. Desigur, termenul de 
examinare este acelaşi, dar semnificaţiile sunt diferite, pentru că una este examinarea curentă inserată în 
cuprinsul procesului de învăţământ, pe părţi ale acestuia sau pe lecţii, şi alta este examinarea în cadrul 
examenului propriu-zis, pe ansambluri mari de cunoştinţe şi abilităţi din cadrul obiectelor de învăţământ, 
ciclurilor de învăţământ, concursurilor de admitere sau de promovare social – profesională.  

 Faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt gata să 
demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori poate da 
spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se 
va adresa o întrebare la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei. 

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje: 
- stimularea încrederii în sine a elevilor; 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 
- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 
- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 
- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 



 

 

„Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea  
efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci când 

individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu precizie. 
Interdependenţa dintre membri şi individualizarea aportului fac din metoda mozaicului un remediu sigur 
împotriva acestui efect”. 



 

 

EVALUAREA ÎN CICLUL PRIMAR 
METODE, TEHNICI, STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR :VÎLCEA MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROSLOVENI 

 
 În condițiile în care este inevitabilă o regândire a sensurilor educației într – o eră a tehnologiilor 

moderne, este necesară o restructurare eficientă a tuturor componentelor procesului educațional. 
Conținuturile educației devin mai flexibile, mai elastice, metodologia didactică trebuie reformată în acord 
cu mecanismele și operațiile de procesare a informației, elevii dezvoltă parteneriate de învățare împreună 
cu alți elevi din alte cercuri decât școala lor, în funcție de anumite predilecții personale față de anumite 
valori, mijloacele didactice devin mult mai flexibile în acord cu ,,obiectele’’ virtuale; este nevoie de 
recunoașterea egalității valorice între cunoștințele practice și cele științifice, de recunoașterea căilor 
multiple și alternative în domeniul instruirii, de descoperire unor contexte noi de învățare și evaluare. 

 Când vorbim despre evaluarea în ciclul primar, ne gândim la măsurarea, interpretarea și aprecierea 
rezultatelor activității instructiv-educative.În funcție de ce evaluăm, putem avea în vedere obiective, 
particularități de vârstă și descriptori de performanță în raport cu standardele curriculare stabilite.Notarea 
prin calificative permite o evaluare obiectivă pe trei niveluri de performanță:superioară, medie, minimă. 

 După momentul în care se desfășoară, se disting trei tipuri de evaluare: 
-inițială, făcută la început de ciclu, an școlar sau semestru, pentru a determina cunoștințele și 

abilitățile pe cre le posedă elevii, de la care se pornește în activitatea de învățare. 
-continuă sau formativă, are loc pe tot parcursul procesului de învățare și urmărește formarea unor 

judecăți asupra eficienței învățării și permite corectarea din mers a unor erori de planificare sau adaptare a 
unor obiective și strategii potrivit situației concrete. 

-cumulativă sau sumativă, care se face la sfârșitul unui ciclu, an școlar,semestru, capitol,vizează 
nivelul cunoștințelor și abilităților la încheierea acțiunii educative pentru aprecierea progresului și eficienței 
învățării sau pentru selectie. 

 Alături de metodele de evaluare tradiționale (probe orale, scrise, practice), metodele 
alternative/complementare (observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, investigația, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea), vizează, pe lângă obiectivele de învățare, și pe cele atitudinale și 
comportamentale. 

 Metodele alternative se utilizează la ciclul primar adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor, 
la specificul fiecărei discipline și la condițiile în care se desfășoara activitatea didactică. Acestea îmbină 
procedeele orale și scrise, solicitând capacități, cunoștințe, atitudini și comportamente sau însoțesc celelalte 
metode de evaluare, completându-le. Autoevaluarea poate fi considerată, la ciclul primar, scop al activității 
formative și mijloc de stimulare a activității de învățare a elevului. 

 Prin evaluare este importantă cunoașterea nivelului de pregătire a elevilor și reglarea activității 
didactice în funcție de aceasta. Cadrul didactic nu urmărește să descopere că elevul nu știe, să-i atribuie 
calificativul ,,Insuficient”, ci să descopere ce nu știe, pentru a-l ajuta.După evaluare este bine să se poarte 
discuții cu elevii pentru ca ei să învețe să conștientizeze gravitatea greșelilor, să înțeleagă că acestea sunt 
un efect al neînvățării, neînțelegerii sau neatenției și că pot fi corectate. 

 Atât metodele tradiționale, cât și metodele complementare își aduc contribuția la realizarea actului 
evaluativ. Utilizate într-o varietate de forme, ele dau eficiență actului de evaluare, prin compensarea 
dezavantajelor unor metode cu avantajele ce decurg din aplicarea altora.În multitudinea de metode, 
procedee și tehnici de evaluare care se dezvoltă permanent, problema care se ridică este cea a îmbinării 
eficiente, contextuale a strategiilor individuale cu cele de cooperare. Varietatea circumstanțelor și 
influențelor educaționale solicită adoptări și constructii originale de strategii,profesorul având alternative 
multiple de selecție și combinare a acestora. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. VÎNĂU ALINA IOANA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ NAPOCA 

 
În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzut ca proces complex de 

comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu 
resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare, inclusă în curriculum, deoarece 
numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua decizii care să sprijine în mod eficient elevii. 

Diagnosticul sau evaluarea inițială se efectuează la început de ciclu pentru a face un prognostic sau 
pentru a afla nivelul competențelor înainte de procesul de predare, aceasta fiind un factor important atât 
pentru profesor, cât și pentru beneficiarii direcți și indirecți. Evaluarea începe încă din primele ore cu scopul 
de a îmbunătăți procesul de învățare, fiind este un proces continuu în care sunt identificate trei etape. Prima 
este obținerea sau colectarea de informații, urmată de evaluarea acestor informații și luarea sau adoptarea 
deciziilor. O evaluare reală necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta 
metodele și tehnicile profesorului pentru fiecare elev ca o consecință a individualității lor. Acțiunea 
preventivă este legată de predicții despre performanța viitoare a elevilor. 

 În acest context, profesorii au patru posibilități prin care pot diferenția actul instruirii: prin conținut, 
proces, produs și mediu de învățare adaptat fiecărui elev. De aici reiese faptul că învățământul diferențiat 
este organizat și totuși flexibil în ceea ce privește ajustarea actului de instruire, învățare și evaluare pentru 
atingerea maximului în învățare al elevului. Pentru a înțelege “cum și ce învață” elevul, accentul cade pe 
metodele de evaluare inițială și continuă a elevilor cât și a metodelor și aplicarea lor pentru a contura cadrul 
de analiză și construcție a metodelor de instruire diferențiată. Pentru o definire completă a conceptului, 
poate fi utilă și o detaliere asupra implicațiilor creierului. 

Diferențierea în sine este o activitate în strânsă legătură cu activitatea cerebrală. Cercetările arată că 
pe măsură ce instruirea este livrată prin mai multe căi de învățare, se vor crea mai multe căi dendrite de 
acces. Acestea pot fi atinse prin învățarea senzorială sau prin crearea de legături trans-curriculare. Când 
mai multe zone ale creierului dețin cunoștințe despre un anumit subiect, se fac mai multe legături neuronale 
între aceste cunoștințe, se înregistrează o activitate mai intensă a creierului și este un semn că cel în cauză 
a trecut printr-un proces de învățare, și nu unul de memorare. 

S-a demonstrat că învățarea se instalează cel mai bine când toate cele cinci simțuri sunt activate. 
Cunoștințele sunt stocate în zone diferite, până când creierul decide modul în care le va folosi și cum le va 
transforma în acțiuni și cunoștințe relevante. Cu cât experiența de învățare prin activitate senzorială este 
mai puternică, cu atât mai mult impact are asupra reacției creierului. Aceste aspecte sunt relevante în 
contextul învățării diferențiate, în sensul că prin alegerea acelor metode de instruire care au un impact major 
asupra creierului (unde practic de instalează cunoștințele și unde se produc legăturile între acestea), 
potențialul maxim poate fi atins mai ușor. 

 Teoria Inteligențelor Multiple, elaborată de Howard Gardner în 1983, tocmai pentru că această teorie 
reprezintă o sursă relevantă pentru metodele de instruire diferențiată. Profesorii pot privi elevii din 
perspectiva celor opt inteligențe distincte: lingvistică, logico-matematică, muzicală, kinestezică, spațială, 
interpersonală, intra personală, naturalistă. De asemenea, această teorie ajută profesorul să construiască o 
evaluare extinsă, cu un caracter variat, adaptabilă elevului. Ca principiu, este important ca profesorul să 
accepte toate formele prin care elevul alege să ducă la bun sfârșit o sarcină educațională, în baza inteligenței 
deținute. 

 Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială,pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referință : 

1. Funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reusită intr-un nou program.Astfel, pot fi identificate lacunele, 
golurile pe care elevul le are în pregătire, resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în 
ceea ce privește capacitățile de învățare momentane și de perspectivă, conceptele principale, pe care elevul 
le stăpânește, cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile noi și fondul de reprezentări, care să 
favorizeze înțelegerea acestora, posibilitățile reale ale clasei și ale fiecarui elev, ținând seama de capacitatea 



 

 

de a lucra independent, abilitățile necesare pentru însușirea cunostințelor în plan teoretic și aplicarea lor, 
deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare. 

 Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfașurării noului program,care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de profesor, acesta, pornind de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea, realizarea și dezvoltarea corectă a obiectivelor programului următor, conținuturilor absolut 
necesare, metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare, modurilor și formelor optime de organizarea a 
activității. 

 Funcția prognostică presupune raționalitate, fezabilitate, determinare,dar și flexibilitate în alegerea 
obiectivelor și a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea acestora. 

 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 
și metodologiei curriculum-ului. Așadar, noile teorii ale evaluarii în educație, extind rolul evaluărilor 
inițiale, independent de dimensiunea ei, fiind indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și 
eficace. Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face 
posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 

 
Bibliografie 
1. Gardner, Howard E. Multiple intelligences: New horizons in theory and practice. Basic books, 

2008. 
2. CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 

2006; 
3. CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 
4. ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 

Timişoara, Editura Mirton, 2005; 



 

 

EVALUAREA INITIALA IN EDUCATIA TIMPURIE 
 

PROF. INV PRESCOLAR: VINT MARIA 
C.N. GIB MIHAESCU DRAGASANI, JUD. VALCEA 

 
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.  

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel). 

Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. În urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de 
programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei 
cu rezultate mai puţin bune. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

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

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele 
obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a 
noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor 
măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

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

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

Evaluare a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare voi analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a 
sunţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiecărui copil, educatorul făcând posibilă dezvoltarea plenară şi 
armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile 
celui instruit la momentul prezent. 

 Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

 Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

 Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, model. 



 

 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

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

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

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. jurnalul grupei.  Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de 
cuantificare şi conducere a preşcolarului spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de 
control şi analiză a demersului pedagogic, în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului 
pentru o integrare optimă în următorul modul evolutiv, şcoala. 

 Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. VINTILĂ SIMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI, JUD. BACĂU 

 
 Evaluarea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea 

presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere 
la o serie de tehnici cât mai diverse. 

Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autoeducaţie 
şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a 
evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare 
– evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei 
formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de 
învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare 
la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare.  

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptual, investigaţia, 
chestionarul, testele.  

Avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare 
cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi 
remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a 
performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 



 

 

și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. VÎRTIC ANCA-IONELA 
 
 Activitatea educativă a grădiniţei este una complexă şi cere forme de evaluare multiple adaptate la 

specificul de vârstă şi dezvoltare a preşcolarului. Aceasta trebuie să aibă în vedere faptul că achiziţia de 
cunoştinţe nu reprezintă un scop în sine în această etapă de vârstă ci este o modalitate de a măsura progresul 
şi de a identifica măsuri ameliorative în vederea optimizării actului educaţional. Actul de evaluare poate fi 
definit ca fiind „ procesul menit să măsoare şi să aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educaţie sau 
a unei părţi a acestuia, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în desfăşurarea activităţii, prin compararea 
rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea activităţii în etapele 
următoare”. Învăţământul preşcolar nu face din transmiterea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, 
ci se foloseşte de cunoştinţe pentru a uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, ca şi 
pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul.  

 Evaluarea este indispensabilă într-o pedagogie care are ca deziderat formarea, care este centrată pe 
copil. Este o condiţie a educaţiei diferenţiate în funcţie de aptitudinile, cunoştinţele, specificul activităţii de 
învăţare a copilului. Structura acţiunii de evaluare didactică cuprinde trei operaţii: măsurarea, aprecierea şi 
decizia. Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acţiunii instructiv-
educative şi a obţine date în perspectiva unui scop determinat. Aprecierea constituie procesul de judecată 
de valoare a rezultatelor constatate, prin compararea acestora cu scopurile urmărite.  

 Scopul actului de evaluare este întotdeauna de a se constata în mod obiectiv efectele unei acţiuni 
pedagogice şi de a aprecia aceste rezultate în perspectiva obiectivelor stabilite. O bună măsurare şi apreciere 
a rezultatelor şi a proceselor încheiate poate să aducă contribuţii semnificative la îmbunătăţirea activităţii. 

Pentru cunoaşterea rezultatelor şcolare la sfârşitul unui segment de activitate, a evoluţiei preşcolarilor 
pe parcursul procesului, ca şi pentru stimularea activităţii acestora este necesară evaluarea lor la începutul 
activităţii, pe parcursul şi spre finalul acesteia. Teoria şi practica pedagogică operează mai multe clasificări 
ale tipurilor de evaluare în funcţie de diferite criterii, domeniul în care se realizează, momentul, modul în 
care se interpretează rezultatele. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

 - evaluarea inițială se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau al unui program de 
instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire al preşcolarilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se 
identifică nivelul achiziţiilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul de a se asigura 
premisele atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăţământ respectivă. Informaţiile obţinute în 
urma realizării unei evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale cadrului didactic, din 
perspectiva adecvării acestora la posibilităţile preşcolarilor sau a iniţierii, dacă este cazul, a unor programe 
de recuperare.  

 - evaluarea continuă/formativă insoțește întreg parcursul didactic, realizându-se prin verificări 
sistematice ale tuturor preșcolarilor asupra întregii materii. Din acest motiv, efectele sale ameliorative 
asupra activității de învățare sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de raportare la obiectivele 
operaționale propuse și de evidențiere a progresului înregistrat de la o secvență la alta a instruirii.  

- evaluarea sumativă se realizează, de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire (capitol, 
semestru, an școlar, ciclu de învățământ) oferind informații utile asupra nivelului de perfomanță a elevilor 
în raport cu obiectivele de instruire propuse. Evaluarea sumativă se concentrează mai ales asupra 
elementelor de permanență ale aplicării unor cunoștinte de bază, ale demonstrării unor abilități importante, 
dobândite de preșcolari într-o perioadă mai lungă de insturire. Caracterul ameliorativ al evaluării sumative 
este relativ redus, efectele simțindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile următoare 
de copii. 

 Metodele de evaluare didactică cele mai frecvent utilizate în grădiniţa de copii sunt: observaţia, 
analiza produselor activităţii copiilor, portofoliul, conversaţia cu scop evaluativ. 

 Analiza produselor activităţii de învăţare a preşcolarului poate conduce spre obţinerea a două 
categorii de informaţii: informaţii referitoare la măsura în care copilul a atins nivelul de performanţă aşteptat 
de la acesta în raport cu media vârstei şi cu performanţele anterioare şi informaţii particulare privind diferite 
caracteristici ale autorului lucrării: caracteristici de personalitate, interese, nevoi cognitive şi afective, 
atitudini şi valori personale. Analiza produselor activităţii copilului poate lua în considerare atât calitatea 



 

 

lucrării în ansamblu, cât ţi anumite aspecte de reflectare a psihicului sau tehnice, de detaliu. Se consideră 
drepr rezultate ale activităţii de învăţare produsele obţinute în activitatea de joc, produsele activităţilor 
artistico-plastice, performanţele obţinute în activităţi sportive, produsele realizate în activităţile practice ţi 
gospodăreşti dar şi răspunsurile comportamentale ale preşcolarului. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. VÎRVA IOANA FLORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM CLUJ-NAPOCA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util.  

Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va 
putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o 
abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284) 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VIȘAN DENISA GEORGIANA 

 
Evaluarea este un proces de colectare, organizare şi interpretare a datelor referitoare la efectele directe 

în ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, având drept scop provocarea unei creşteri (interioare) continue şi 
eficientizarea funcţionării întregului sistem educaţional.  

Mai precis, a evalua rezultatele şcolare înseamnă a identifica diferenţele dintre rezultatele aşteptate, 
planificate, anticipate şi rezultatele reale, cele obţinute; determinarea măsurii în care obiectivele procesului 
de învăţare-dezvoltare au fost îndeplinite, precum şi randamentul metodelor şi tehnicilor de predare folosite. 

Când vorbim de şcoală, vorbim automat de valoare si valorizare. Viaţa şcolii este caracterizată de 
câteva aspecte universal existente, manifestarea unor semne care denotă că întotdeauna va fi cineva care se 
va preocupa de latura afectivă şi cognitivă: de cum intrăm în mediul şcolar, cineva ne verifică, ne îndrumă, 
ne călăuzeşte, ne mângâie pe creştet, ne sprijină. Degetele ridicate, pixul rosu, carnetul cu note sunt semne 
ale acestor preocupări. Tot ceea ce se petrece în acest spatiu este supus cadrului axiologic, preocupării de a 
conferi actelor noastre valori specifice. A da o însemnătate unor activităţi prin evaluarea lor reprezintă un 
moment crucial în procesul didactic. Întotdeauna există cineva care transmite intenţii, formează noi 
orizonturi, spune că este bine ceea ce ştim sau suntem capabili să ducem la bun sfârşit. Având în vedere că 
acţiunea didactică este o acţiune premeditată şi urmăreşte atingerea anumitor scopuri, este absolut normal 
ca cineva să se preocupe dacă ceea ce se dorea a fi îndeplinit, s-a săvârşit şi să caute să descopere modalităţi 
de obţinere a unor rezultate mai bune. 

Prin acţiunea, numită evaluare, cineva ia în considerare o serie de repere (prin aceasta ne ia în seamă) 
referitoare la ceea ce reuşim să realizăm efectiv sau vrem să săvârşim mai departe. Avem nevoie ca ceilalţi 
să ne ofere “semne” prin care să ne întărească sau, din contră, să ne ofere judecăţi asupra propriilor acţiuni, 
prin care să ne simţim sprijiniţi. 

“Indiferenţa în actul educativ este un fel de crimă. Ea desconsideră trebuinţele de bază ale actorilor 
antrenaţi în educaţie, afectează respectul de sine, pune sub semnul întrebării siguranţa pe termen lung şi ne 
ţine la distanţă de funcţionalitatea benefică a răspunsului afectiv din partea celor din jur. A nu fi indiferent 
nu înseamnă neapărat să fii profesor sau elev, ci, în primul rând, om” (Cucoş, C., 2008, p. 16). 

Metodele şi intrumentele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe tipuri: 
tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi complementare (observarea sistematică a elevilor, 
investigaţia, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea). Aceste tipuri 
de evaluare, în timp, se pot completa sau restructura în funcţie de capacitatea profesorilor de a diversifica 
strategiile aplicate în practica evaluării.  

Verificarea orală presupune întreţinerea unei conversaţii cu ajutorul căreia profesorul poate identifica 
cantitatea şi calitatea ansamblului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi implementate de acesta. Conversaţia 
poate fi individuală, frontală sau combinată. Prin această metodă se poate realiza o comunicare eficientă 
între profesori şi clasa de elevi, iar feedback-ul are un impact imediat. 

Verificarea scrisă constă în apelarea la anumite suporturi scrise. În absenţa unui contact direct cu 
profesorul, elevii dispun de şansa de a-şi prezenţa achiziţiile fără a fi constrânşi de intervenţia evaluatorului, 
astfel atenuându-se gradul de subiectivitate al profesorului. 

Verificarea practică se realizează la o serie de discipline specifice şi constă în abilitatea de a transpune 
cunoştinţele dobândite în activităţi practice, concretizarea priceperilor şi deprinderilor în activităţi 
materiale. 

Referatul - acest instrument permite o constatare amănunţită a învăţării şi identifică unele aspecte de 
performanţă individuală a elevilor care îşi găsesc originea în motivaţia lor pentru desfăşurarea activităţii.  

Investigația se prezintă că fiind un facilitator al aplicării în mod creativ a cunoştinţelor şi descoperitor 
de situaţii noi sau cu care elevul s-a confruntat prea puţin în cadrul experienţelor anterioare.  

Proiectul reprezintă o metodă complexă, individuală sau de grup, ce se recomandă profesorilor în 
cadrul săvârşirii evaluării sumative. Cel care propune subiectul este profesorul, dar după ce se obişnuiesc 
elevii cu o astfel de activitate, o pot propune şi aceştia.  



 

 

Portofoliul se pretează ca fiind o metodă de evaluare mai complexă, elaborat pe o perioadă mai lungă 
de timp, ce permite oferirea unei judecăţi de valoare, sprijinindu-se pe o colecţie de rezultate. 

Autoevaluarea este o altă metodă de evaluare a elevilor, cu valenţe formative, ce presupune 
conştientizarea propriilor evoluţii raportate la obiectivele operaţionale din cadrul procesului autoevaluării. 
Astfel, elevul va conştientiza mai bine obiectivele stabilite şi conţinutul sarcinilor pe care le are de rezolvat, 
dar şi modul în care îşi valorifică efortul de îndeplinire a sarcinilor. 

Eficienţa realizării evaluării de către profesor se reflectă asupra abilităţii elevului de a se autoevalua. 
Prin repetarea grilelor de evaluare cu care acţionează profesorul, se ajunge la interiorizarea acestora, ce 
reprezintă o premisă a competenţei şi aptitudinii autoaprecierii elevului. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR1 HUNEDOARA 
 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Evaluarea autentică este o formă de evaluare continuă, cu caracter preponderent formativ, care are 
în vedere activizarea elevului ca participant direct la propria formare, 

conştientizându-i permanent nivelul propriilor performanţe, dar şi căile pe care trebuie să le urmeze. 
 Una dintre metodele de evaluare moderne este proiectul tematic - metodă de evaluare prin care se 

creează situaţii complexe de evaluare-învăţare şi care motivează elevii să participe efectiv cu bagajele de 
cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, reuşind să obţină produse finale spre mulţumirea sufletească a tuturor:elevi, 
învăţător, părinţi. 

 Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine stabilite în raport 
cu cerinţele programelor şcolare, cu capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu interesele şi abilităţile 
practice ale elevilor, fiind o formă de evaluare motivantă pentru ei, chiar dacă volumul de muncă este 
sporit.Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, 
reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor, elevul îşi concentreză atenţia 
şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi personaliza cunoştinţele dobândite prin mijloace 
artistice: creaţii „literare”, postere educative, afişe, desene, albume, jocuri, produse practice. Este o metodă 
complexă, care necesită o perioadă mare de timp (una sau mai multe săptămâni) şi care se poate realiza 
individual şi în grup, aducând, astfel, mai multe beneficii. 

Avantajele folosirii proiectului tematic în evaluare sunt multiple: 
  valorizează experienţa cotidiană, informaţiile şi interesele elevilor: aceştia trebuie să–şi folosească 

cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi capacităţile în contexte noi, să caute informaţii suplimentare, să le 
combine, să formuleze probleme, să caute soluţii; 

 oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile sale sunt 
cele mai evidente; 

 oferă oportunităţi pentru realizarea unei cooperări educaţionale între principalii actori: elev-elev, 
elev-învăţător, învăţător-elev-părinte; 

 stimulează acumularea de cunoştinţe, dezvoltă capacităţile şi abilităţile de comunicare, colaborare 
şi ajutor , determinând învăţarea reciprocă; 

 contribuie la formarea atitudinii de gândi înainte de a acţiona şi la conştientizarea faptului că doar 
împreună oamenii pot reuşi să realizeze ceea ce îşi propun; 

 oferă un context flexibil de organizare a evaluării printr-o multitudine de alte metode didactice. 
 O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită”din punct de vedere psiho-social 

faţă de celelalte.Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context ci înseamnă 
mai bine pregatit pentru viaţă ceea ce pentru şcoala românească ar trebui sa fie o finalitate importantă. 

 Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 



 

 

autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

VIZENTAL MIHAELA VERONICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ”, SÂMBĂTENI, JUD. ARAD 

 
Evaluarea iniţială este o unealtă indispensabilă profesorului care se poate aplica la începutul oricărui 

segment al instruirii: ciclu de instruire, an şcolar, semestru şcolar, unitate de învăţare, lecţie sau la clasele 
unde activitatea didactică este preluată de la alte cadre didactice. Realizată la începutul demersului 
instructiv-educativ, evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor elevilor şi nici ierarhizarea 
acestora, drept pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Rolul evaluării iniţiale este de a oferi cadrului didactic o imagine asupra cunoştinţelor, aptitudinilor 
şi competenţelor elevului înainte de desfăşurarea procesului educaţional, întrucât acestea constituie 
premisele asimilării noilor conţinuturi şi formarea unor noi competenţe. Aplicarea evaluării iniţiale îi oferă 
cadrului didactic o reprezentare a potenţialului de învăţare, şi îi permite identificarea eventualelor lacune 
ce trebuie corectate, fără însă a avea posibilitatea de a determina cauzele existenţei acestora în sistemul 
cognitiv al elevului. În acelaşi timp, evaluarea iniţială reprezintă un punct de plecare ce va servi, atât pentru 
dascăl cât şi pentru elev, drept reper al evaluării progresului şcolar înregistrat. Pentru elevi, întrucât 
rezultatele evaluării nu se concretizează în note trecute în catalog, evaluarea iniţială presupune faptul că ei 
se pot concentra în special asupra rezolvării corecte a subiectelor şi a încadrării în timpul de lucru. Pe lângă 
acest aspect pozitiv, în urma aplicării testelor iniţiale, se conturează însă şi unul negativ: s-a constatat că o 
parte destul de mare a elevilor sunt motivaţi în procesul de educaţie doar de notele mari, drept pentru care 
nota nefiind trecută în catalog nu rezolvă deloc cerinţele testelor sau le rezolvă doar parţial „că şi aşa nu se 
trece nota”. În consecinţă, dascălul trebuie să urmărescă pe parcursul procesului educaţional să trezească în 
elev motivaţia cunoşterii doar de dragul cunoaşterii. Pentru a maximiza impactul pozivit al evaluării iniţiale, 
trebuie accentuate reuşitele elevilor ceea ce va duce la creşterea încrederii în forţele proprii şi se vor urmări 
acele aspecte care pot face obiectul schimbării. 

Pe de altă parte, evaluarea iniţială este o necesitate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, 
întrucât odată stabilit nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pe baza acesteia cadrul 
didactic îşi planifică întregul demers pedagogic şi adoptă tehnologii didactice corespunzătoare realităţii 
(metode, tehnici, activităţi de învăţare) pentru fiecare elev în parte şi întocmeşte eventualele programe de 
recuperare pentru întreaga clasă sau doar pentru anumiţi elevi, dacă se constată anumite carenţe.  

Evaluarea iniţială îşi atinge scopul doar atunci când facilitează, atât munca cadrelor didactice, cât şi 
activitatea viitoare a elevilor, contribuind la o mai bună colaborare şi cooperare între ei. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR VIZITIU ANA OANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

LOC. DĂRMĂNEȘTI, JUD. BACĂU 
 
Întreaga activitate didactică are sens în raport cu obiectivele ei care sunt centrate pe elev. Toate 

cunoștințele, deprinderile, atitudinile oferite au valoare dacă modifică nivelul de exigențe ale 
primitorului. Nivelul de atins devine motivația esențială pentru efortul de însușire și valorizare a 
cunoștințelor. Nivelul dobândit este mereu raportat la ce se dorește. 

Șansa împlinirii tuturor așteptărilor este dată de exigența proprie , însuși actul didactic are ca 
obiectiv să învețe elevul să-și dirijeze învățarea, motivația. Aceasta se poate face prin dezvoltarea, 
amplificarea motivației inițiale. 

Elevul, cunoscîndu-și drumul străbătut, nivelul de exigență și obiectivele proprii de atins într-
un anumit interval depășeste orice previziuni. 

În activitatea educativă evaluarea inițială rămâne momentul puternic al formării deoarece prin 
ea se urmăresc atât obiectivele cât și metodele, mijloacele folosite în vederea obținerii unor rezultate 
bune. 

Evaluarea este importantă dacă și numai dacă devine autoevaluare – când elevul dobândește 
criterii de autoapreciere și automăsurare a rezultatelor. 

Metodele de evaluare sunt modalități prin care elevilor li se oferă posibilitatea de ași dovedi 
nivelul de pregătire. Ele se aleg în funcție de obiectivele urmărite cât și în raport cu particularitățile 
persoanelor supuse unor asemenea acte. 

Evaluarea inițială reprezintă un prim pas al organizării întregului program de pregătire al 
elevilor, se aplică la începutul unui semestru, an școlar, ciclu de învățământ. Ea are o funcție 
diagnostică cât și prognostică. 

Exista trei tipuri principale de evaluare : probe orale, probe practice si probe scrise. 
Metoda de evaluare orală este foarte raspandită. Principalul avantaj al acestei metode îl 

constituie dialogul profesor-elev. Ea se poate realiza printr-un interviu , conversație, redarea unui 
conținut etc. Această metodă ajută la recapitularea cunoștințelor. Dezavantajul evaluării orale este 
că poate favoriza apariția factorului emotivitate din partea elevilor, nu oferă întotdeauna condițiile 
unei notări juste, prin faptul că întrebările nu au același grad de dificultate. 

Metoda de evaluare scrisă se poate realiza sub formă de test, teză, chestionar, eseu, referat, tema, 
portofoliu, proiect etc. Avantajul acestei metode este că se pot testa mai mulți elevi simultan. 
Favorizează pe elevii foarte emotivi și pe cei care , oral, se exprimă cu dificultate. Este o metodă 
tradițională dar și cel mai des întâlnită. Testele sunt rapid de corectat. Metode complementare de 
evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, autoevaluarea, fișa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă ce presupune formularea temei de către profesor, explicarea 
sarcinilor și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date după care are loc prezentarea proiectului. 

Această metodă stimulează creativitatea elevilor. 
Portofoliul poate conține temele pentru acasă ale elevilor, notițele, compuneri, fișe de lucru, 

biografii ale unor personalități, eseuri, imagini. Acestea trebuie realizate în afara școlii de către elevi 
sub îndrumarea profesorilor, a părinților. Avantajele sunt stimularea creativității și a implicării 
elevilor în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a motivației. 

Toate aceste metode pot fi eficiente și pot fi folosite în diverse scopuri. Profesorul trebuie să 
diversifice evaluarea astfel elevii vor fi mai interesați și rezultatele lor vor fi mai productive.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: VLAD TUDORITA 

G.P.N. JILAVELE, JUD. IALOMITA 
 
 Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic 

de către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. 

 Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect 
psihologic şi evaluarea.  

 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării.  

 Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai 
mult, aceasta fiind intrinsecă.  

 Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii / preşcolarii, îi ajută să conştientizeze 
propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, 
elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita 
unor strategii utilizate. Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se 
modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. 

 Teoria şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele complementare / alternative 
de evaluare. Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi se poartă încǎ şi astăzi în legătură cu 
gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul 
de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea mai potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora 
şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor metode.  

 În prezent, metodele tradiţionale de evaluare sunt îmbogăţite cu noi strategii de evaluare, concretizate 
în instrumente de evaluare, pe care practica pedagogică le pune în evidenţă. Spre deosebire de metodele 
tradiţionale de evaluare, care realizau evaluarea rezultatelor preşcolarilor obţinute pe un timp limitat, 
metodele complementare prezintă cel puţin două caracteristici: - realizează evaluarea rezultatelor în strânsă 
legătură cu învăţarea; - privesc rezultatele obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea 
unor capacităţi, dobândirea unor competenţe şi schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu 
activitatea de învăţare ( G. Tomşa ). 

 În ultima perioadă educatoarele sunt încurajate să pregătească propriile lor probe de diagnostic, 
acestea fiind utile pentru depistarea greşelilor copiilor şi pentru analizarea şi explicarea lor. Dealtfel, este 
încurajată şi „evaluarea complementară” prin utilizarea unor mari varietăţi de strategii alternative, destinate 
evaluării calitative. Menţionez câteva dintre aceste metode, întâlnite mai des în activitatea educatoarelor: 
observarea sistematică a comportamentului copilului ; grila de evaluare / autoevaluare; fişa de evaluare 
individuală ; investigaţia ; studiul de caz; proiectul ; portofoliul.  



 

 

EVALUAREA INIŢIALA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR : VLAICU JIPU IOANA SMARANDA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 18, IASI 

 
Evaluarea este o dimensiunea fundamentala a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor si progreselor învăţării. 
Prin urmare, predarea se justifică numai daca genereaza învatare, daca îi motivează pe elevi si îi 

implica în efortul de învatare, obiectivele acesteia si modul de realizare fiind deduse din obiectivele 
învatarii. 

Prin evaluare, cadrul didactic urmareste cum invata elevii/ presolarii, ii ajuta sa constientizeze 
propriile esecuri sau succese, sa-si amelioreze perfomantele si eforturile, isi evalueaza propria sa activitate, 
elaboreaza judecati de valoare pentru el insusi, ca educator, despre calitatea lectiilor, reusita sau nereusita 
unor strategii utilizate. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei.  
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. Evaluarea va 
sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ, dacă va fi integrată în acest proces şi nu se va constitui 
printr-o activitate anterioară lui. 

Evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe mai 
bine. Ca să îndeplinească această cerinţă , evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină 
comună firească şi nu ca o sancţiune , ca o sperietoare.  

Evaluarea iniţială constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă 
sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii . Constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia.  

Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează.  

Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate îndeplini 
funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei planuri : 

 modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; 
 continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii;  
 măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii;  
„ Evaluarea merita un loc important in invatamant, din care face parte integrata. Ea are intotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, in extensie si in calitate, al invatarii.” ( D. Ausbel) 
Luand in considerare studiile lui D. Ausbel, se poate spune ca evaluarea este o componenta importanta 

a procesului de invatamant, ce permite luarea unor decizii de reglare, ameliorare si perfectionare a activitatii 
prescolarului. Dupa D. Ausbel, evaluarea este punctul final intr-o succesiune de evenimente:stabilirea 
scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea si executarea programului, masurarea 
rezultatelor si aprecierea lor. In fapt, procesul nu se sfarseste, pentru ca la baza evaluarii va fi reluat intr-un 
mod mai convenabil nevoile de educatie si posibilitatilor reale de a le satisface, astfel incat evaluarea are 
rolul unei legaturi intre etapa parcursa si cea urmatoare. 

Functiile evaluarii pentru cadrul didactic vizeaza: culegerea de informatii cu privire la masura in care 
au fost realizate obiectivele stabilite, controlul asupra activitatii desfasurate, stabilirea eficientei organizarii, 
structurii, accesibilitatii continutului, a alegerii strategiei adecvate grupei, descoperirea unor lacune, 
dificultati, ramaneri in urma pentru ca baza lor sa se elaboreze un program de recuperare,anticiparea, 
proiectarea si organizarea eficienta a urmatoarelor secvente de instruire. 



 

 

Functiile evaluarii pentru prescolar vizeaza fixarea si consolidarea cunostintelor prin repetare si 
intarirea pozitiva pe care evaluarea o determina, sa-i mareasca increderea in fortele proprii si sa-i 
descurajeze comportamentele negative, ii sustine interesul pentru cunoastere, contribuie la intarirea 
legaturii gradinitei cu familia. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ARIA CUTICULARĂ „TERAPIE 
EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ” 

 
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ 

PROFESOR EDUCATOR: VLAICU MONICA-ALEXANDRA 
 
Terapia educațională complexă și integrată se bazează pe organizarea unor activități specifice pentru 

acei elevi ale căror capacităţi de a face faţă sarcinilor de zi cu zi sunt ameninţate de tulburări de dezvoltare, 
infirmităţi fizice, boli sau dificultăţi de natură psihologică sau socială. 

 Evaluarea inițiala în învățământul special se bazează pe operați de măsurare –apreciere - decizie la 
începutul activității de instruire, in vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de 
elevi. Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictiva. În mod analogic, testele 
inițiale sunt aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al elevilor, sunt 
denumite teste predictive. 

În această manieră, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare din clasele 
învăţământului special, fiind foarte important a se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se 
crea premise favorabile învățării. De aceea, evaluarea inițială oferă, posibilitatea de a avea o imagine cât 
mai exactă a situaţiei existente, o evidență clară a lacunelor ce vor trebui completate şi mai ales remediate. 
Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma evaluării iniţiale se poate planifica demersul pedagogic 
pentru perioada imediat următoare. De asemenea pe baza concluziilor evaluării inițiale pot fi întocmite 
programe de recuperare, sau programe de intervenție specializate. Avem în vedere prin urmare, cunoaşterea 
obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, de deprinderi 
și strategii cognitive – de bază.  

Evaluarea inițială nu are rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea comportamentului 
cognitiv al elevului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este necesară procesului 
educaţional. Astfel, dacă, urmare a acestei evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, 
dificultăți sau nevoi educaționale, cadrul didactic care derulează activitatea la clasă trebuie să organizeze 
înaintea de începerea programului de studiu, un program de recuperare pentru întreaga clasă sau doar pentru 
anumiţi elevi.  

Proiectarea testelor de evaluare pentru elevii învățământului special, se bazează pe utilizarea itemilor 
care să verifice: motricitatea fină, pregătirea pentru scris şi activităţi şcolare, orientarea spaţio-temporale, 
coordonarea motrică, expresivitatea mimico-gesticulară, sensibilitatea cromatică, descoperirea unor emoţii. 
Toate aceste competențe pot fi verificate prin: 

• activități de expresie grafică: desene schematizate bazate pe poziţii diferite a liniei, a figurilor 
geometrice, transformarea de forme;  

• activităţi de expresie plastică: desen liber, pictură digitală, desen tematic, pictură după model, desen 
ornamental, decorativ după natură; 

• activităţi de expresie corporală: mimare, pantomimă;  
• activităţi de expresie verbală: repovestirea liberă scrisă; 
Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este realizată pentru a putea determina cunoştințele 

și capacităţile ce reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi de asemenea pentru formarea 
unor competenţe noi. 
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ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. VLĂȘCEANU DANIEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU” IZVOARELE 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

  Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

  Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

  Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂȚII 
LECȚIILOR DE BIOLOGIE 

 
PROF. VOCHIȚU CARMEN 

COLEGIUL ENERGETIC- RM. VÂLCEA 
 
“Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era 

lecţia.” 
 (Vernon Sanders Law) 
 În sens larg, evaluarea rezultatelor şcolare:  
- vizează totalitatea proceselor şi a produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de 

elevi la învăţare;  
- apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu obiectivele educaţionale 

propuse;  
- furnizează datele necesare în vederea adoptării celor mai bune decizii educaţionale 
- evaluarea curentă este parte integrantă a predării - învăţării şi conţine toate strategiile de evaluare 

practicate de profesor la clasă. Cu alte cuvinte, evaluarea curentă cuprinde atât evaluara formativă, cât şi 
pe cea sumativă.  

-  Evaluarea formativă facilitează şi motivează învăţarea, evidenţiază progresul unui elev sau 
diagnostichează lacunele şi obstacolele sale în învăţare. Acest tip de evaluare trebuie să fie un proces 
continuu, permanent al cărui scop principal este nu notarea elevului, ci furnizarea feedback-ului necesar 
creşterii performanţei şcolare.  

- Evaluarea sumativă se realizează la intervale de timp, are caracter de bilanţ şi se încheie cu 
acordarea de note. 

1.  Obiectul evaluării formative 
Evaluarea formativă are ca obiect procesele de formare, care cuprind:  
  mijloacele cognitive (mijloacele de cunoaştere şi de învăţare folosite atunci când elevul îşi 

formează o competenţă); . etapele realizării procesului;  
  resursele utilizate.  
 2. Personajul evaluării formative  
- evaluarea formativă este centrată pe elevi;  
- elevul devine ACTORUL învăţării.  
 3. Rolul evaluării formative pentru elev  
 Progresul elevului:  
  asigură progresul, fără a avea rolul expres de a-l evidenţia;  
 informează elevul despre progresul realizat; 
 identifică la timp lacunele şi obstacolele întâmpinate, în vederea depăşirii lor; 
  susţine elevul în atingerea obiectivelor propuse; 
 Conştientizarea elevului pentru ca acesta:  
  să-şi îndrepte propriile greşeli;  
  să ia singur decizii;  
 să înveţe mai bine.  
 4. Rolul evaluării formative pentru profesor  
  verifică eficacitatea procesului instructiv-educativ;  
 semnalează o stare de fapt într-o manieră analitică;  
 orientează, reglează, rectifică, eventual schimbă itinerarul pedagogic iniţial;  
 remediază diferenţiat sau aprofundează, după caz, procesul instructiv;  
 propune elevilor noi situaţii, activităţi care să le permită modificarea şi perfecţionarea stării 

cognitive prezente la un moment dat.  
 5. Tipuri de evaluare formativă  
Evaluarea formativă tradiţională se realizează prin trei tipuri de probe:  
1. evaluare formativă prin probe orale;  
2. evaluare formativă prin probe scrise;  



 

 

 3. evaluare formativă prin probe practice.  
Metodele complementare de evaluare initiala sporesc eficienţa actului de predare-învăţare deoarece: 
  permit profesorului evaluator să obţină informaţii noi şi importante despre nivelul de pregătire al 

elevilor; pe baza acestor informaţii el poate realiza o apreciere cât mai obiectivă a performanţelor şi a 
progreselor realizate de elevi;  

 oferă profesorului evaluator o imagine la zi a performanţelor elevilor în raport cu abilităţile şi 
capacităţile de evaluat; 

  permit elevului să arate ceea ce ştie şi, mai ales, ceea ce ştie să facă, în contexte şi situaţii diferite;  
 asigură un demers interactiv actului de predare-învăţare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulînd potenţialul creativ şi originalitatea acestuia.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. VOICU MARIANA 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat în procesul de învățământ, ce urmărește 

măsurarea canțității cunoștințelor dobândite, valoarea performanțelor și eficiența acestora la un moment 
dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

La disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor profesorul poate propune modalități de 
evaluare care să producă analiza, creativitatea, integrarea și verificarea cunoștințelor, în idea de a solicita 
elevului să demonstreze ce poate face în situații similare din afara școlii(sunt solicitați la tehnoredactarea 
unor documente necesare familiei, realizarea unui registru cu cheltuielile lunare), rezolvarea de sarcuni 
complexe și elaborarea unui produs(crearea unui site WEB sau a unei baze de date în Access la rugămintea 
unui profesor de altă disciplină), căutarea de soluții(folosirea unor motoare de căutare). 

Se pot folosi metode alternative specific evaluării : proiectul, portofoliu, investigația, online etc, care 
sunt în același timp și metode de predare - învățare.  

Evaluarea online.  
Activitatea poate fi iniţiată de profesor pentru o evaluare formativă, sau de către elev(i) pentru a stabili 

nivelul curent sau progresul într-o perioadă de timp. Pentru evaluările iniţiate de profesor elevii trebuie să 
cunoască intervalul sau intervalele de timp în care urmează să susţină testul online, tematica testului, modul 
de apreciere. Profesorul va lansa activităţile de evaluare online individualizat, pentru elevi sau grupuri, care 
au posibilitatea de a accesa resursele online în afara orelor de curs. 

Curriculum digital şi aplicaţiile în reţea vor transforma evaluarea. Clasele virtuale vor reuni elevi din 
clasă. Într-o şcoală virtuală, rolurile profesorului se extind, se diversifică şi nici de cum nu se reduc 

Aplicaţii pentru evaluare 
1. Platforma de evaluare INSAM 
Platforma de evaluare a fost dezvoltată în cadrul proiectului strategic „INSTRUMENTE DIGITALE 

DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”, proiect 
cofinanţat din fonduri structurale europene. În cadrul acestui proiect au fost dezvoltate şi implementate 
instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a procesului de evaluare/autoevaluare în învăţământul 
liceal. Pe baza conturilor create de către echipa SOFTWIN şi primite de către fiecare cadru didactic 
platforma poate fi accesată la adresa https://insam.softwin.ro/insam/. Sistem informatic de evaluare este 
accesibil tuturor participanţilor la procesul de educaţie: elevi sau cadre didactice. 

2. Infoarena http://infoarena.ro 
Infoarena este o platformă web dezvoltată de către tineri pasionaţi de informatică, cu exerciţii 

(probleme) diferenţiate pe niveluri de dificultate, de la cele mai uşoare până la cele pentru olimpiadă, 
platformă rezervată informaticii care furnizează rezultatul evaluării cu ajutorul unui evaluator automat 
aproape instantaneu. Formându-şi deprinderea de a se auto-evalua şi de a fi evaluat, elevul învaţă să 
compară idei, să-şi auto-impună un termen pentru a duce la bun sfârşit o sarcină. E un fel de disciplină de 
sine pe care elevul şi-o însuşeşte. Pentru a trimite soluţiile la probleme din arhivele de probleme, elevul 
trebuie să dispună de o adresă de e-mail şi să-şi creeze un cont de utilizator prin completarea formularului 
pus la dispoziţie de infoarena. 

3. Aplicaţia “Evaluator OJI” 
Începând cu anul şcolar 2010-2011, pentru evaluarea surselor concurenţilor se utilizează aplicaţia 

Evaluator. Acesta este un sistem automat de evaluare, pentru sistemul de operare Windows. Aplicaţia 
Evaluator este un soft educaţional, free, care poate fi un instrument util de evaluare la clasă, dar şi un 
instrument de autoevaluare pentru elevi. 

4. Campion http://campion.edu.ro/ 
Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO creat de SIVECO România în colaborare cu Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării reuneşte tineri care prin ideile lor inovatoare contribuie creativ la dezvoltarea pieţei 
software. Sub auspiciile Centrului Virtual de Excelenţă SIVECO se derulează programul .campion Este un 
program de pregătire de performanţă în informatică, susţinut de profesori de prestigiu şi studenţi, foşti 
câştigători ai olimpiadelor internaţionale de informatică. 

http://infoarena.ro/
http://campion.edu.ro/


 

 

5. TopCoder (http://www.topcoder.com/tc ) 
TopCoder este o companie care administrează concursuri de programarea calculatoarelor. Platforma 

TopCoder, lansată în anul 2001, este accesibilă la www.topcoder.com. TopCoder găzduieşte săptămânal 
competiţii online de algoritmică, cunoscute sub numele de SRM-uri ( “single round matches") ca şi 
competiţii de design şi development. Componentele software obţinute la categoriile Design şi Development 
sunt licenţiate pentru profit de către TopCoder, iar competitorii sunt plătiţi pentru munca lor, în funcţie de 
vânzările acestor produse către firmele interesate. Cei mai talentaţi algoritmişti din lume, alături tineri aflaţi 
în primii ani de studiu, concurează la secţiunea de algoritmică. Competitorii bine clasaţi primesc premii 
substanţiale în bani. 

Tehnici de evaluare  
Tehnica de evaluare reprezintă modalitatea prin care cadrul didactic declanșează și orientează 

obţinerea din partea elevilor a răspunsurilor la itemii formulaţi. O probă cu mai mulţi itemi poate solicita 
una sau mai multe tehnici de evaluare, în funcţie de tipurile de itemi pe care îi include.  

Pentru testările realizate prin metode tradiţionale (orală, scrisă, la calculator) se vor utiliza diferite 
tipuri de itemi, preponderent: 

a. Itemi obiectivi:  
-itemi cu alegere multiplă 
- itemi cu alegere duală 
- itemi tip pereche:  
b. Itemi subiectivi sau cu răspuns construit elaborat/dezvoltat. Sunt itemi largi, care solicită 

răspunsuri a căror realizare mobilizează cunoștinţe și abilităţi ce iau forma unor structuri integrate. 
Principalele forme de itemi subiectivi sunt: 

- itemii cu răspuns construit scurt, puţin elaborat,  
- itemii tip rezolvare de probleme  
- itemii tip eseu 
- itemii cu răspuns dezvoltat. 
Una dintre funcţiile prioritare ale evaluării este cea de suport al elevului pentru obţinerea unui progres 

maxim al învăţării. Evidenţierea acestei funcţii transformă evaluarea din formativă în evaluare formatoare, 
orientată pentru asigurarea succesului maximal al învăţării. 

Pentru realizarea evaluării orientate către succes, profesorul trebuie să utilizeze formele și metodele 
moderne de instruire, să deţină tehnici prin care să creeze la elevi competenţa de învăţare independentă, 
astfel încît ei să ia o atitudine activă faţă de procesul de învăţare și să-și poată evalua propriile activităţi. 
Prin urmare, evaluarea formatoare gestionează și autogestionează activităţile de învăţare atît prin 
intermediul profesorului, cît și prin intermediul elevului. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR DE ISTORIE VOICU MIHAELA RAMONA 

 
 ”Cerecetarea științifică a reprezentat dintodeauna o sursă extrem de importantă de dezvoltare a 

gândirii și practicii creatoare, de progres în cunoaștere și de soluționare a multor probleme ale practicii 
sociale.”54 

 Creativitatea profesorului intervine într-un câmp de acțiuni precis delimitate, unde ca finalitate se 
cere un nivel de performanțe superior prin aplicarea unui sistem de evaluare corect si semnificativ. 
Valențele și limetele metodelor alternative de evaluare la disciplina istorie sunt corelate de calitatea și 
eficiența procesului de învățământ care sunt dependente de o proiectare pedagogică rațională , de alegerea 
și folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învățare. 

 Consider ca perfecționarea actului evaluativ ar trebui să urmeze un curs ascendent, în condițiile 
modernizării învățământului românesc; prin urmare cel care trebuie să conceapă întregul demers didactic 
este profesorul, singurul care cunoaște caracteristicile elevilor săi. 

 Așadar, pornind de la faptul că evaluarea este o componentă esențială a procesului pedagogic , rezultă 
importanța eficientizării acestuia, prin rolul pe care îl jucăm fiecare dintre noi în practica de la catedră. 
Experiența, un factor optim prin obținerea informațiilor despre nivelul de pregatire al elevilor ne indică 
flexibilitatea măsurilor care consolidează aspectele pozitive și înlaturararea celor negative. 

 Condițiile care trebuiesc îndeplinite ca, procesul instructiv-educativ să se desfășoare la niveluri mai 
înalte de eficiență sunt doar în măsura în care toate activitățile evaluative tind să devină mai riguroase prin 
adapatarea acestora la elevul de azi; promovând în mare masură, modalități alternative de evaluare, cu 
scopul de a face evaluarea mai agrabilă și mai adaptată pentru fiecare generație de elevi, fără să se pună 
problema ca prin aceste modalități să se elimine evaluările de tip tradițional. Prin urmare, scopul este 
eliminarea, sau măcar diminuarea factorilor perturbatori ai notării sau, eventual a altor factori care pot 
influiența negativ desfășurarea procesului evaluativ. 

 Implicit, metodele de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, informații relevante cu privire 
la nivelul de pregatire al elevilor, și la calitatea procesului de învățământ. 

 Cecetarea am desfăşurat-o începând cu semestrul I şi pe tot parcursul semestrului al II-lea, pe un 
eşantion constituit din elevii clasei a V-a de la Şcoala Gimnazială .... şi un grup de control reprezentat de 
elevii clasei a V-a de la Şcoala Gimnazială .......... 

 Subiectele evaluărilor sunt de nivel diferit, crescând gradul de dificultate al testului final, urmărind 
în acest fel, să descopăr gradul lor de concentrare, atenție, imaginație și creativitate. Testele mă vor ajuta 
să cunosc și să pot delimita mai în amănunt cum influiențează rezolvarea problemelor, obținerea 
performanței școlare și să surprind destul de obiectiv evoluția și stadiul atins de fiecare elev în parte. Pe tot 
parcursul experimentului voi urmări modul în care elevii prezintă judecățile, atitudinea pe care o au în 
timpul rezolvării, dar și a altor activități, dacă finalizează sarcina de lucru, elaborează soluții originale 
pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

 Cercetarea a cuprins trei etape fundamentale: 
 1.Etapa preexperimentală (pretest) – s-au aplicat câte două teste de evaluare identice (teste inițiale 

) pentru cele două eșantioane, în vederea diagnosticării atitudinii elevilor față de faptul istoric și nivelul 
apacităților de comunicare și receptare a mesajelor oral/scris, s-a realizat la sfârşitul semestrului I la istorie. 
A avut un caracter constatativ. 

 2.Etapa experimentală(formativă) –a fost momentul introducerii variabilei independente în 
activitatea desfășurată de eșantionul experimental, în timp ce pentru eșantionul de control activitatea 
didactică s-a desfășurat în condițiile obișnuite, aplicându-i-se doar strategii de evaluare tradiționale. A avut 
valoare formativă. 

 
 

 
54 Ioan Jinga și Elena Istrate, Manual de pedagogie, Editura All, București 2000, pag.61 



 

 

 3.Etapa postexperimentală (posttest) –s-a aplicat la sfârșitul experimentului un test final de 
cunoștințe, identic pentru cele două eșantioane, s-a realizat la sfârşitul semestrului al II-lea; a avut un 
caracter comparativ cu privire la rezultatele obţinute în urma experimentului. 

Etapa preexperimentală (pretest) 
 Prin aplicarea testării inițiale testării inițiale, de la începutul semestrului I, an ....., după o recapitulare 

aplicată ambelor loturi, s-a urmărit la începutul acestui proces de cercetare, stabilirea nivelului prin notele 
obținute de către elevi . Testul de evaluare inițială a avut rolul de a constata o reprezentare a potențialului 
de învațare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătăți 

 Rezultatele obţinute în urma probelor de evaluare oferă informaţii detaliate care pot fi luate în calcul 
la elaborarea măsurilor ameliorative pentru elevi astfel: 

 elevii cu capacităţi reduse de înţelegere şi asimilare vor primi spre rezolvare sarcini de nivel 
reproductiv şi de cunoaştere pentru a--i ajuta să realizeze obiectivele programe, sau în cazul elevilor cu 
CES se vor întocmi materiale adaptate pentru această categorie; fișe individuale de studiu prin repezentări 
cu un procent mai mare asupra imaginii unui eveniment istoric; rezumate realizate la nivel individual și de 
grup; 

 elevilor cu potenţial creativ, li se vor crea condiţii propice, în care să li se poată dezvolta nestânjenit 
capacităţile creative, acestea fiind ajutate și de orele suplimentare la care particip alături de această categorie 
de elevi, în sprijinul activităților extracurriculare și a concursurilor si olimpiadei de istorie, aceste valențe 
fiind urmărite pe tot parcusul unui an școlar). 

  Evaluarea nu este un scop în sine ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat 
în școală. Ea trebuie să fie formativă, situativă și să dezvolte un proces de autoevaluare. 

  Consider că un profesor cu experiență trebuie să permită elevului să-și asume riscuri intelectuale, 
să speculeze, să fie neconstrâns de subiectivitate , oferindu-i sprijin în situații de frustrare, eșec, nesiguranță, 
ambiguitate. La dispoziția elevilor, indicat ar fi ca profesorul să dețină și să pună materiale lămuritoare și 
surse de informare. 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICA 

-METODE SI TEHNICI- 
 

PIP VOINEA IULIA ANA 
SC. GMN. DAMIAN SADOVA 

 
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
 
 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, darmai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a 
elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-

Napoca. 
 



 

 

EVALUAREA INITIALĂ ŞI IMPORTANŢA EI 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR VOINESCU ANA 
GRĂDINIŢA P.P. NR. 1BRĂILA 

 
,,Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. “– Jean Jacques Rousseau 
Copilul , la venirea în lumea grădiniţei este asemănător unui ,,burete”. El ,, va absorbi” orice 

informatie pentru a-şi satisface curiozitatea şi va imita acţiunile adultului. Din acest motiv, trebuie să fim 
foarte atenţi la tot ceea ce îi oferim. Cum trăim într-o societate într-o continuă schimbare , vom avea în 
vedere ca şi temele propuse , strategiile didactice utilizate şi competenţele urmărite să fie în concordanţă. 

Şcoala tradiţională a însemnat ,, a învăţa să ştii” iar evaluarea a reprezentat un mijloc de verificare şi 
măsurare a bagajului informaţional al copiilor. Astăzi, în procesul instructiv-educativ punem accent pe 
competenţe, care sunt ansambluri structurate pe cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare. Se 
urmăreşte educaţia centrată pe copil, pe educaţia activă şi pe respectarea drepturilor copiilor etc. 

Evaluarea iniţială a preşcolarilor este foarte importantă pentru că ne ajută să evaluăm aspecte legate 
de toate laturile educaţiei pentru a avea o imagine mai clară asupra dezvoltării personalităţii copilului. 
Educatoarea trebuie să-l descopere în fiecare ipostază a individualităţii sale şi să-l influenţeze în mod optim. 

Pe baza rezultatelor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic dar şi activităţi de recuperare. 
Pentru a avea rezultatele dorite după evaluare , este foarte important să tratăm diferenţiat copiii, să realizăm 
o analiză şi selecţie riguroasă a conţinutului învăţării. Prezentarea rezultatelor pozitive obţinute în urma 
evaluării îi poate stimula creşterea încrederii în forţele proprii. Relaţia educatoare-copil trebuie să fie bazată 
pe încredere şi doar aşa se poate realiza un feedback benefic. Educatoarea îl va însoţi pas cu pas , va purta 
discuţii, vor împărtăşi idei, gânduri, vor căuta rezolvări de situaţii dar fără a fi solicitat copilul în exces. 

La nivel preşcolar este prezentă evaluarea cu caracter oral sau cea realizată prin intermediul fişelor 
de evaluare. Răspunsurile individuale sunt reţinute şi notate de către educatoare. Fişele de evaluare conţin 
rezultatul activităţii copiilor. În evaluare contează foarte mult măiestria cu care educatoarea obţine 
informaţii din partea copiilor. 

În întocmirea planificării evaluării iniţiale se aleg cu mare grijă itemii ce vor fi urmăriţi şi care să 
poată reflecta nivelul de pregătire al copilului. Din acest motiv, spunem că ea este mai importantă pentru 
că mai uşor previi decât să vindeci. 

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 

 
 
 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ – PREMISĂ A UNUI ACT EDUCAŢIONAL DE 
CALITATE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VRĂJITORU IRINA-ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IEREMIA IRIMESCU” BRUSTURI 
JUDEŢUL NEAMŢ 

 
Procesul de învăţământ are drept componente activităţile de predare – învăţare - evaluare, aflate într-

o strânsă relaţie de interdependenţă. Deşi evaluarea este considerată acel punct final într-o succesiune de 
evenimente ce urmăresc crearea unui comportament dezirabil la elevi în situaţii diverse, consider că o formă 
a acesteia – evaluarea iniţială – constituie punctul de plecare pentru planificarea unui demers pedagogic 
optim, David Ausubel precizând că ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care 
elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă.”  

 Eficienţa evaluării iniţiale este pusă în valoare de relaţia de complementaritate cu celelalte două 
forme ale evaluării: evaluarea formativă şi evaluarea sumativă, împreună ele constituie un important 
instrument de lucru al cadrului didactic, cu ajutorul căruia se perfecţionează activitatea depusă în beneficiul 
copilului. 

Pentru a susţine acest aspect, prezint o analiză comparativă a celor trei tipuri de evaluare: 
Criterii Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare sumativă 
Scopul urmărit -identifică nivelul 

achiziţiilor iniţiale ale 
elevilor în termeni de 
cunoştinţe, competenţe şi 
abilităţi, în scopul 
asigurării premiselor 
atingerii obiectivelor 
propuse pentru etapa 
imediat următoare 
 

-urmăreşte dacă obiectivele 
concrete propuse au fost 
atinse şi permite 
continuarea demersului 
pedagogic spre obiective 
mai complexe; 
-“Unicul scop al evaluării 
formative este să identifice 
situaţiile în care întâmpină 
elevul o dificultate, în ce 
constă aceasta şi să-l 
informeze” (De 
Landsheere, 1975), atât pe 
el cât şi pe profesor. 

-stabileşte gradul în 
care au fost atinse 
finalităţile generale 
propuse (fie dobândirea 
unei atitudini sau a unei 
capacităţi), 
comparându-i pe elevi 
între ei (interpretare 
normativă), ori 
comparând 
performanţele 
manifestate de fiecare 
cu performanţele 
aşteptate (interpretarea 
criterială) 

Principiul 
temporalităţii 

- se efectuează la 
începutul unui program 
de instruire 

-axată pe proces şi internă, 
se face pe parcursul 
învăţării 

-este finală şi de regulă 
externă, având loc după 
învăţare 

Obiectul 
evaluării 

-,,acele cunoştinţe şi 
capacităţi care reprezintă 
premise pentru asimilarea 
noilor conţinuturi şi 
formarea altor 
competenţe” (I. T. Radu) 

-vizează cunoştinţele, 
competenţele şi 
metodologiile în raport cu 
o normă prestabilită, dar şi 
cu o sarcină mai complexă 
de învăţări ulterioare 
despre care elevul îşi face o 
reprezentare” (I. T. Radu) 

-se concentrează mai 
ales asupra elementelor 
de permanenţă ale 
aplicării unor cunoştinţe 
de bază, ale 
demonstrării unor 
abilităţi importante 
dobândite de elevi într-
o perioadă mai lungă de 
instruire” (S.N.E.E.) 

Funcţii 
îndeplinite 

-funcţie diagnostică 
-funcţie prognostică 

-funcţie de constatare a 
rezultatelor şi de sprijinire 
continuă a elevilor 
-funcţie de feed-back; 

-funcţie de constatare şi 
verificare a rezultatelor; 
-funcţie de clasificare; 
-funcţia de comunicare 
a rezultatelor; 



 

 

-funcţie de corectare a 
greşelilor şi ameliorare şi 
reglare a procesului; 
-funcţie motivaţională. 
 

-funcţie de certificare a 
nivelului de cunoştinţe 
şi abilităţi; 
-funcţie de selecţie; 
-funcţie de orientare 
şcolară şi profesională. 

Modalităţi de 
realizare 

-harta conceptuală, 
investigaţia, chestionarul, 
testele 

-observarea curentă a 
comportamentului, 
examinări orale, fişe de 
lucru 

-portofoliul, proiectul, 
teste 

Notarea -nu îşi propune 
aprecierea performanţelor 
globale ale elevilor şi nici 
ierarhizarea lor 

-,,Acest tip de evaluare nu 
se exprimă în note şi cu 
atât mai puţin în scoruri.” 
(I. T. Radu) 

-constată performanţele 
şi clasifică 
(ierarhizează) elevii în 
funcţie de acestea. 

Avantaje -pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se 
planifică demersul 
pedagogic imediat 
următor şi eventual a 
unor programe de 
recuperare 
 

-permite elevului să-şi 
remedieze erorile şi 
lacunele imediat după 
apariţia ei şi înainte de 
declanşarea unui proces 
cumulativ; 
-oferă un feed-back rapid, 
reglând din mers procesul 

-rezultatele constatate 
pot fi folosite pentru 
preîntâmpinarea 
greşelilor la alte serii de 
elevi 
 

Dezavantaje -nu permite o apreciere 
globală a performanţelor 
elevului şi nici realizarea 
unei ierarhii 
 

-,,aplicarea acestei strategii 
de evaluare, foarte 
pretenţioasă, necesită o 
organizare riguroasă a 
predării, competenţă în 
precizarea obiectivelor, în 
stabilirea sarcinilor, în 
alegerea tehnicilor de 
evaluare” (Ioan Cerghit) 
 

- nu oferă suficiente 
informaţii sistematice şi 
complete despre măsura 
în care elevii şi-au 
însuşit conţinutul predat 
şi nici dacă un elev 
stăpâneşte toate 
conţinuturile esenţiale; 
-nu favorizează 
dezvoltarea capacităţii 
de autoevaluare la elevi 

Astfel evaluarea, implicit evaluarea iniţială, este un act didactic complex, care asigură identificarea 
celor mai bune căi pentru eficacitatea actului educativ şi oferă feed-back-ul necesar atât cadrelor didactice, 
cât şi elevilor, părinţilor. 

BIBLIOGRAFIE: 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
Radu, Ion, Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. VRÎNCEANU ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 RM.SĂRAT 

 
 Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie 

formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare.  
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev.  

 Profesorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. VRÎNCEANU IRINA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, DR. ALEXANDRU ȘAFRAN” BACĂU 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,d eci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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STRATEGII DE REALIZARE A EVALUARII INIȚIALE 
 

PROF. VRÎNCEANU IULIAN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,, GRIGORE ANTIPA” BACĂU 

 
 Strategiile de evaluare reprezinta modalitatile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor de 

masurare-apreciere-decizie in activitatea didactica educativa,integrare realizabila la diferite intervale de 
timp(scurt,mediu,lung) si in sensul indeplinirii unei functii pedagogice specifice. 

 In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare : 
*evaluarea initiala/predictiva ; 
*evaluarea continua /formativa ; 
*evaluarea sumativa/finala. 
Evaluarea initiala /predictiva 
 Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 

instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele 

de cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui semestru, asa cum 
remarca I. T.Radu : 

 La inceputul lectiei, evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, a verificarii 
lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari initiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completari. Pot fi 
propuse noi secvente sau subsecvente de recuperare ,stimulare, completare. In acesta perspectiva ,chiar de 
la inceputul unei lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva.'¹ 

 Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referinta : 

 functia diagnostica, 'vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda 
capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program '² .In felul acesta pot fi 
identificate: 

- lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 
resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de invatare 

momentane si de perspectiva; 
- conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea asimila continuturile 

noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; 
- posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; 
- deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea de invatare 
 functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol ); 
- continuturilor absolut necesare; 
metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; 
- modurilor si formelor optime de organizarea a activitatii. 
 Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. 
 In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 

si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 



 

 

 Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate.  

 Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut 
ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, 
că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare concluziile evaluării fiind premisa 
pentru progresele ulterioare.  

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real 
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului!  

 Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi 
binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 
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STRATEGII DE EVALUARE FOLOSITE ÎN ORELE DE MATEMATICA LA 
GIMNAZIU 

 
PROF. VULPE VERONICA 

DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA VI A 
SCOALA GIMNAZIALA CRUSET 

 
 Strategiile de evaluare reprezinta modalitatile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor 

de masurare-apreciere-decizie in activitatea didactica educativa, integrare realizabila la diferite 
intervale de timp (scurt, mediu, lung) si in sensul indeplinirii unei functii pedagogice specifice. In 
teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare: 

*evaluarea initiala/predictiva; 
*evaluarea continua /formativa; 
*evaluarea sumativa/finala.  
 Invăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi si capacităţi necesare învăţării 

matematicii şi care devin utile în activitatea practică a omului. Astfel se învaţă o serie de atitudini: a gândi 
personal şi activ, a folosi analogii, a analiza problema, a o descompune în probleme mai simple. Rezolvând 
exerciţii şi probleme, procesele psihice de cunoaştere ale elevului, cu precădere gândirea, sunt stimulate la 
o activitate susţinută. Pe măsură ce are loc dezvoltarea psihică prin contribuţia studiului matematicii, 
această dezvoltare asigură la rândul ei o capacitate mai mare a elevului pentru însuşirea conştientă a 
noţiunilor matematice. De aici a izvorât dorinţa de a-i pregăti pe elevi, de a cerceta cele mai eficiente 
modalităţi de antrenare în propria lor formare, urmărind stimularea puterii de deducţie, convinsă fiind că 
flexibilitatea gândirii trebuie formată prin exerciţii, rezolvări şi compuneri de probleme pe căi cât mai 
variate.  

 Tratând diferenţiat şi individualizat elevul şi activizându-l permanent în cadrul procesului de 
învăţare, reuşim să-i mobilizăm energiile creatoare, să-i concentrăm atenţia, să-i stârnim curiozitatea, să-i 
câştigăm adeziunea logică şi afectivă, să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea şi memoria, puterea de 
anticipare.  

In activitatea la catedră am căutat să creez situaţii favorabile învăţării fiecărui elev în parte.  
 In activitatea mea de profesor am reușit sa demonstreze că utilizarea diverselor metode şi tehnici de 

evaluare în cadrul orei de matematică este o cerinţă fundamentală în dezvoltarea operaţiilor gândirii 
elevilor, cale ce duce la creşterea randamentului şcolar si obtinerea de rezultate bine la examenele nationale  

 Am avut in vedere ca o învăţare formativă şi o evaluare sistematică şi continuă, realizată pe baza 
unor criterii precise de măsurare şi apreciere, influenţează pozitiv creşterea nivelului de pregătire al elevului 
la matematică. Am ţinut cont de faptul că informaţiile pe care evaluarea le oferă sunt importante şi necesare 
în adoptarea unor măsuri ameliorative de prevenire a insuccesului la învăţătură. Metodele şi tehnicile de 
evaluare folosite în funcţie de obiectivele prevăzute în programele şcolare şi integrate în lecţii pot contribui 
la realizarea conexiunii inverse, la implicarea elevului în actul învăţării şi la rezultate pozitive în plan 
formativ.  

 In vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile de matematică, am ţinut cont de 
câteva mutaţii de accent care au survenit în ultimul timp şi care au drept consecinţe o redimensionare şi o 
gândire a strategiilor de evaluare, în consens cu o serie de exigenţe:  

- extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor (obiectiv tradiţional) la 
evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate;  

- diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvaţie a acestora la situaţii didactice 
concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, punerea la punct a 
unor metode de evaluare a achiziţiilor practice);  

- necesitatea întăririi şi sancţionării cât mai operative a rezultatelor evaluării;  
- centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive;  
- transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare, 

interevaluare şi evaluare controlată.  



 

 

 In activitatea mea la clasa am avut in vedere permanent obiectivele specifice predării matematicii în 
ciclul gimnazial care derivă din câteva principii generale:  

- dobândirea unor capacităţi de gândire critică şi divergentă în măsură să-i ajute pe elevi să utilizeze 
cunoştinţe şi competenţe în diferite situaţii;  

- dezvoltarea motivaţiei şi a disponibilităţii de a reacţiona pozitiv la schimbare, ca premisă a 
dezvoltării personale;  

- formarea unor capacităţi, aptitudini şi valori personalizate, necesare adaptării mediului social în 
permanentă schimbare.  

„Deci rostul matematicii învăţate în şcoală este de a-l obişnui pe elev să gândească.”  
„Este vorba nu de o simplă achiziţionare de cunoştinţe, ci de formarea conştientă şi deliberată, a 

operaţiilor mentale care stau la baza constituirii lor.”  
Profesorul va educa elevii asemeni lui, elevi care să continue cercetările, frământările, reuşitele lui.  
 Evaluarea ițiala propune operațiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activității de instruire, 

in vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare indeplinește o funcție pedagogica prioritară predictivă. In mod analogic, testele 

de cunostințe elaborate si aplicate special pentru măsurarea si aprecierea nivelului ințtial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. Evaluarea inițiala este necesara la inceputul unui an școlar, la 
inceputul unui semestru. La inceputul lecției, evaluarea inițiala corespunde unei faze numita, in mod 
tradițional, a verificarii lecției anterioare. In funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei 
evaluari inițiale, profesorul va confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lecții sau va aduce 
corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, 
completare. In acestă perspectivă, chiar de la inceputul unei lecții, evaluarea inițiala indeplinește o 
funcție pronunțat predictivă.'¹ 

 Metodele şi tehnicile în asigurarea calităţii evaluării la matematică în gimnaziu reprezinta 
preocuparea mea cu privire la teoria şi practica evaluării educaţionale, la modul cum este receptată de către 
elevi evaluarea la matematică în procesul didactic şi cum poate fi ea îmbunătăţită de către profesorii de 
matematică. Ca profesor cu o experienṭa de aproape treizeci de ani de activitate la catedra voi incerca sa 
realizez o sistematizare metodologică ce ne introduce într-un cadru larg al conceptelor legate de 
management şi evaluare, insistând pe un concept fundamental şi anume, acela al calităţii. 

 Am observat dea lungul timpului la mulţi elevi un interes slab faţă de matematică, o demotivare 
datorată faptului că o bună parte din ei nu-şi mai propun să fie activi, să înţeleagă şi să asimileze 
cunoştinţele. Se creionează astfel, o acută lipsă de comunicare, care poate conduce la eşecuri şcolare. 

 Evaluarea este cu atât mai mult un subiect sensibil, cu cât, noi profesorii, trebuie să identificăm ceea 
ce se poate măsura şi ceea ce trebuie să apreciem, să ştim să măsurăm un „exerciţiu” care are un criteriu 
clar de cuantificare. Realitatea şcolară mi-a demonstrat că, uneori suntem în situaţia de a pune sub semnul 
îndoielii, obiectivitatea evaluării rezultatelor şcolare la scara întregului sistem de învăţământ, chiar a unei 
bune părţi din cadrele didactice de la toate disciplinele de învăţământ. 

 Trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial şi apoi la cel liceal este corelată şi cu trecerea la 
un nou stil de muncă, la un nou tip de exigenţă, corespunzătoare finalităţilor respectivului ciclu şcolar. De 
aici şi o scădere a nivelului valoric al notelor de la o treaptă la cealaltă. 

 Acest fapt se datorează fie a unei exigenţe diferite în actul notării, deşi se foloseşte aceeaşi scară sau 
pentru că marea majoritate a elevilor de nivel mediu nu-şi armonizează în timp conduita cu noile cerinţe 
intelectuale ce presupun activităţi complexe, cu noile stiluri didactice, cu valorile sau atitudinile care-
icontrariază, îi dezorientează uneori. 

. Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul de matematica identifică performanţele 
elevilor, a punctelor slabe şi a punctelor tari din cadrul procesului instructiv-educativ, a nivelului de 
stăpânire a materiei în baza unui ansamblu de instrumente. Relaţia dintre metoda de evaluare şi instrumentul 
de evaluare trebuie interpretată ca o relaţie de dependenţă univocă a instrumentului de metodă, în sensul că 
cel dintâi îşi subsumează valenţele formative şi operaţionale realizării perspectivei metodologice propuse.  

 Din această perspectivă, instrumentul de evaluare este parte integrantă a metodei, fiind cel care 
concretizează la nivel de produs opţiunea metodologică a profesorului pentru testarea performanţelor 
elevului într-o situaţie educaţională bine definită. Instrumentele de evaluare initiala conţin exerciţii şi 
probleme, deosebirea dintre cele două concepte stă în faptul că dacă pentru un exerciţiu este necesară 



 

 

aplicarea unei reguli care se impune pentru obţinerea răspunsului corect , pentru o problemă este necesar 
un spirit de analiză care să facă posibil alegerea de către elev a acelor reguli care permit obţinerea unei 
soluţii noi, inovative. 

 Testul de la la evaluarea initiala este conceput ca un instrument menit să sporească fidelitatea şi 
rigoarea activităţilor educative. 

 De aceea se insistă astăzi, pe promovarea metodelor ce implică participarea activă şi prin urmare, 
interesul direct al elevului în propria formare şi dezvoltare cognitivă.  

 Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 
optimă a unui program de instruire. Aceasta nu nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional 
(cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc). Acest tip de evaluare are două funcţii: de diagnostic şi predictivă 
arătând condiţiile în care elevii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire. Astfel, dacă 
în urma acestei evaluări se constată că elevii au anumite carenţe, profesorul trebuie să organizeze înaintea 
începerii noului an, program de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

 Pentru ca procesul de învătământ să fie eficient este necesar ca profesorul să utilizeze toate formele 
de evaluare. 

 Pentru a realiza o evaluare relevanta si eficace, instrumentele de evaluare (testarea iniṭialặ) trebuie 
sặ indeplineasca anumite cerinṭe, sặ intruneasca anumite “calitaṭi tehnice“ indispensabile atingerii scopului 
pentru care au fost proiectate. 

Principalele calitaṭi ale unui instrument de evaluare sunt: validitatea, fidelitatea, obiectivitatea si 
aplicabilitatea . 

 Validitatea este data de precizia, acurateṭea cu care instrumentul/testul masoara ce si-a propus sặ 
mặsoare. Pentru ca instrumentul de evaluare sa fie valid profesorul trebuie in primul rand sa stabileasca ce 
iṣi propune sặ evalueze, sặ mặsoare si apoi sặ stabileasca sarcinile de lucru care se dau spre rezolvare 
elevilor. 

 Fidelitatea reprezinta acea calitate a unui test de a produce rezultate constante (sau foarte apropiate) 
in urma aplicarii sale repetate in condiṭii identice, aceluiaṣi grup de elevi. 

 Obiectivitatea reprezinta gradul de concordanṭa intre aprecierile facute de evaluatori independenṭi 
asupra raspunsurilor pentru fiecare dintre itemii testului. Testele cu gradul cel mai ridicat de obiectivitate 
sunt cele standardizate. 

 Aplicabilitatea desemneaza calitatea testului de a fi administrat si interpretat cu usurinṭa. 
Elaborarea de catre profesor a unui instrument de evaluare este o activitate deosebit de complexa ce 

presupune parcurgerea mai multor etape: 
*precizarea obiectivelor ṣi a conṭinuturilor ce urmeaza a fi verificate; 
*analiza conṭinutului ce urmeaza a fi evaluat pentru a stabili elementele esenṭiale; 
*precizarea comportamentelor in care se exprima analiza conṭinuturilor esenṭiale (reproducere, 

aplicare, capacitate de a efectua operaṭii logice s.a.); 
*alcatuirea propriu zisa a probei, prin formularea itemilor in concordanṭa cu obiectivele si 

conṭinuturile, stabilirea baremelor de corectare. 
 O importanta deosebita prezinta formularea itemilor, prin item inṭelegand intrebarea, formatul 

acesteia si raspunsul aṣteptat elemente strict necesare si aflate in stransa interdependenṭa. Precizarea clara 
a formatului in care formulam itemul condiṭioneaza formularea raspunsului; proiectarea raspunsului 
asteptat este o condiṭie importanta pentru corectarea si notarea acestuia. 

In teoria si practica evaluarii se intalneste o bogata gama de itemuri a carei cunoastere poate ajuta 
efectiv cadrul didactic in elaborarea instrumentelor de evaluare. Cea mai frecventa clasificare a itemilor 
este cea care are drept criteriu obiectivitatea in corectare si notare si include urmatoarele tipuri: 

* itemi obiectivi; 
* itemi semiobiectivi; 
* itemi subiectivi.La testarea initiala de la clasaVI-a am folosit ṣi exercitii ce impun alegerea 

raspunsului corect din doua variante propuse, de tipul: adevarat /fals.. Acesti itemi cu alegere duala sunt 
utilizati la majoritatea obiectelor de invặtặmầnt, fiind usor de formulat, evalueaza in special cunostintele 
factuale, pot acoperi un volum mare de informaṭii, asigura obiectivitate in apreciere, dar prezinta si riscul 



 

 

ca elevul sa aleaga raspunsul corect din intamplare (exista 50% ṣansa ca raspunsul sa fie dat intamplator 
/ghicit). 

 In formularea itemilor cu alegere duala am respectat anumite cerinṭe 
* trebuie sa vizeze fapte, situaṭii, care nu admit decat unul din cele doua raspunsuri oferite; 
* sa testeze un singur element de conṭinut; 
* sa fie formulaṭi clar si precis, intr-un limbaj adecvat varstei, pe cat posibil sub forma unor propoziṭii 

afirmative. 
 Itemi cu alegere multipla solicita elevul sa aleaga raspunsul corect din mai multe variante de raspuns 

oferite. O conditie importanta ce trebuie respectata in formularea lor este ca toate raspunsurile oferite sa fie 
plauzibile, altfel se reduce numarul de alternative si creste posibilitatea de a stabili raspunsul corect la 
intamplare. 

 Itemi de tip pereche /de asociere. Reprezinta, de fapt, un caz particular de itemi cu alegere multipla. 
Sunt alcatuiti din doua categorii de informatii distribuite pe doua coloane. Informatiile din prima coloana 
reprezinta premisele, iar cele din a doua coloana raspunsurile, sarcina elevului fiind aceea de a le asocia 
corect. Caracteristica esenṭiala a itemilor obiectivi este: obiectivitatea ridicata in evaluarea rezultatelor 
invaṭarii; nu presupun o schema de notare detaliata, pentru fiecare raspuns corect acordandu-se punctajul 
integral. Principalul lor dezavantaj este ca evalueaza acele rezultate ale invaṭaturii situate in zona inferioara 
a domeniului cognitiv (cunostinṭe, priceperi, capacitaṭi de baza elementare).  

 Din categoria itemilor semiobiectivi fac parte: 
* itemii cu raspuns scurt; 
* itemii de completare; 
* intrebarile structurate. 
 Itemii cu raspuns scurt solicita elevii sa formuleze un raspuns scurt din punct de vedere al 

conṭinutului, cat si al formei, intinderii. Presupun atầt stặpanirea unor cunoṣtiinṭe cat si abilitate de a elabora 
si structura cel mai potrivit si scurt raspuns, dar nu permit evaluarea unor capacitặṭi intelectuale superioare. 
Inlặtura pericolul unor rặspunsuri date intầmplặtor. Pot sặ se inregistreze nu numai rặspunsuri corecte, ci si 
parṭial corecte, fapt ce trebuie ilustrat in baremul de corectare. Raspunsul poate consta intr-un cuvầnt, un 
numar, un simbol sau o propozitie. Corectarea lor este mai dificila decat in cazul itemilor obiectivi, pentru 
cặ elevii pot sa nu se limiteze la formularea unui raspuns scurt. Menṭionez ca aceṣti itemi, prin raspunsul 
scurt pe care-l solicita nu stimuleaza dezvoltarea unor capacitati superioare.  

 Itemi de completare. Reprezinta o varianta a itemilor cu raspuns scurt. Solicitặ elevii sa formuleze 
un raspuns care sặ completeze o afirmaṭie incompleta sau un enunṭ lacunar pentru a-i conferi valoare de 
adevar.. Atat in cazul itemilor cu raspuns scurt si de completare, elevii trebuie sa demonstreze nu numai 
cunoaṣterea problemei, ci si capacitatea de a structura si formula cel mai scurt si potrivit raspuns. In 
elaborarea lor nu se recomanda folosirea textelor din manual pentru a nu incuraja memorarea mecanica. 
Reṭinem in concluzie ca profesorul dispune de o multitudine de instrumente de evaluare. Opṭiunea pentru 
anumite instrumente depinde de specificul disciplinei, natura conṭinutului, obiectivele urmarite prin actul 
evaluativ. Odata ce s-a ales un anumit tip de instrument, elaborarea acestuia trebuie fặcuta stiinṭific ṣi cu 
maximum de responsabilitate. Importanţa evaluării iniţiale este de fapt cantitatea de cunostiinta pe care 
elevul le poseda la plecare.Pentru acest fapt asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-l în 
consecinţă.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VULTUR SORINA-IOANA 
GRĂDINIȚA P.N. VAD 

 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu.  

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

 
  



 

 

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

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

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

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

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

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul 
grafic,Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-
sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul 
grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. VIERU MARIA 
GRADINITA VOINICEL, CHITILA, JUD. ILFOV 

 
Evaluarea constituie în procesul educational un element central,care are rolul de a regla permanent si 

a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât si cu privire la resursele umane 
implicate. Importanta acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai usor sã previi 
decât sã vindeci”.Astfel,si în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentã a nivelului de reusitã a elevului pot contribui la interventii si decizaii pertinente si prompte din 
partea educatoarei. 

Întrebarea care se pune este-când?-,aceasta referindu-se la momentul optim al evaluãrii.În acest sens 
în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintã de fapt trei mari forme ale evaluãrii 
didactice: 

• la începutul procesului-evaluare initialã 
• pe parcursul procesului –evaluare continuã/formativã 
• la finalul unui proces –evaluare sumativã/cumulativã. 
Aceastã împãrtire constituie doar un „artificiu metodologic, deoarece, în realitatea educationalã, cele 

trei forme sunt integrate organic în actul didactic se întrepãtrund si se interconditioneazã reciproc. 
(L.Hanches,2004,p.60) .Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în functie de rezultatele 
obtinute, întreaga actiune de formare si dezvoltare a personalitãtii copilului, în ansamblul sãu (sub aspect 
intelectual, moral, estetic,fizic), trebuie dirijatã si modelatã , pas cu pas, pe baza unei sistematici a 
obiectivelor, în ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potentialului fiecãruia. 

Avându-se în vedere aceastã cerintã, mãsurarea si aprecierea rezultatelor efectuatã abia la sfârsit este 
putin eficientã.Ea poate avea valoare diagnosticã si prognosticã, atunci când este realizatã în mod 
stiintific,dar nu poate oferi datele necesare pentru adoptarea promptã si adecvatã a unor mãsuri ameliorative 
si corective în decursul întregii perioade de activitate.De aceea o evaluare initialã, urmatã de o evaluare 
continuã constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei, cu ajutorul cãruia se perfectioneazã 
activitatea pusã în beneficiul educatiei prescolarilor.Cu alte cuvinte,evaluarea trebuie sã vizeze nu numai 
„produsul”, ci si „procesul”.  

Evaluarea initialã (predictivã) se realizeazã la începutul unui program de instruire, pentru a determina 
nivelul de pregãtire al copiilor si apreciazã gradul în care acestia vor putea asimila noua unitate didacticã 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior.Ea se adreseazã cu precãdere 
educatoarei, care are posibilitatea sã constate situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clãdi” 
viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãtii operatiilor gândirii, abilitãtilor,intereselor, 
etc. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.  

Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare).  

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere.  

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi 
de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate.  

Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut 
ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, 
că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, 
încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile 
evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.  
  



 

 

Metode de evaluare initiala: 
Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofera elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 

de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati de 
instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. 

Metodele pot fi grupate in 2 mari categorii: 
Metodele traditionale de evaluare:- au capatat aceasta denumire datorita consacrarii lor in timp. Din 

aceasta categorie fac parte: 
• Probele orale 
• Probele scrise 
• Probele practice 
Verificarea orala consta in realizarea unei conversatii prin care profesorut urmareste identificarea 

cantitatii si calitatii instructiei. Conversatia poate fi individuala, frontala sau combinata. Avantajele constau 
in aceea ca se realizeaza o comunicare deplina intre profesor si clasa de elevi, iar feed-back-ul este mult 
mai rapid. Metoda favorizeaza dezvoltarea capacitatilor de exprimare ale elevilor. De multe ori insa 
obiectivitatea ascultarii orale este periclitata, datorita interventiei unei multitudini de variabile: starea de 
moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a intrebarilor puse, starea psihica a evaluatilor etc. in 
acelasi timp, nu toti elevii pot fi verificati, ascultarea fiind realizata prin sondaj. 

Verificarea scrisa apeleaza la anumite suporturi scrise, concretizate in lucrari de control sau teze. 
Elevii au sansa sa-si prezinte achizitiile educatiei fara interventia profesorului, in absenta unui contact direct 
cu acesta. Anonimatul lucrarii, usor de realizat, ingaduie o diminuare a subiectivitatii profesorului. Ca 
avantaje, mai consemnam posibilitatea verificarii unui numar relativ mare de elevi intr-un interval de timp 
determinate raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare constituit din continutul lucrarii scrise, 
avantajarea unor elevi timizi sau care se exprima defectuos pe cale orala etc. Verificarea scrisa implica 
feed-back mai slab, in sensul ca unele erori sau neimpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin interventia 
profesorului. Cum este si firesc, ambele variante de verificare se cer a fi desfasurate oportun si optim de 
catre profesori. 

Probele practice presupun aplicarea cunostintelor teoretice insusite precum si deprinderilor si 
priceperilor anterior formate. Concret, este vorba despre confectionarea unor obiecte sau aparate, 
executarea unor experimente de laborator, harti, observatii microscopice, discutii, realizarea unor exercitii 
fizice etc. 

Metodele traditionale de evaluare trebuie concepute ca realizand un echilibru intre probele orale, 
scrise si cele practice. 

Preocuparea continua a practicienilor din domeniul educatiei de a gasi si valorifica noi tehnici si 
proceduri de evaluare, mai ales pentru masurarea acelor obiective apartinand domeniului afectiv, mai greu 
cuantificabile prin metodele clasice de evaluare, s-au concretizat in identificarea si utilizarea unor metode 
de evaluare care pot reprezenta o alternativa viabila la formulele evaluative traditionale, fiind 
complementare acestora. 

In concluzie: a învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, 
este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului!  

Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi 
binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

Evaluarea initiala este utila pentru refacerea sau remedierea unei stari de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a notiunilor fundamentale ce vor fi implicate in sustinerea 
invatarii urmatoare, pentru a omogeniza, intr-un fel, fondul de cunostinte si abilitati indispensabile unui 
nou proces. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. VÎLCEANU ALEXANDRA 
GRĂDINIŢA P.P. „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, TG-JIU 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
 În învăţământul preşcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 

având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional. În acelaşi timp ,evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizată în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de 
invăţământ. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

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

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

Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. Modalităţile de evaluare ale preşcolarilor variază de la un cadru didactic la 
altul, dar au acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a susţine demersul spre nivelul următor, 
educatorul făcând posibilă dezvoltarea armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv-
educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile celui instruit la momentul prezent. 

În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare pot fi: 
observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta. 
Dintre acestea, un loc aparte îl ocupă observaţia şi conversaţia.  

Metoda observaţiei facilitează educatoarei obţinerea unei părţi însemnate de date despre preşcolar 
prin observarea comportamentului în condiţii obişnuite (uneori şi provocate în condiţii anume create pentru 
a se edifica asupra unor aspecte ambigue). Nu se va limita la observaţia spontană, ci va realiza şi observaţia 
sistematică, stabilindu-şi obiectivele de urmărit, mijloace şi activităţi programate, dispunând de metode de 
înregistrare, ordonare, prelucrare narativă sau codificată. Elementul de comportament supus observării va 
fi circumscris şi descries prin indicatori semnificativi. Sunt de evitat definiţiile vagi şi se va nota frecvenţa, 
periodicitatea sau durata comportamnetului observat, folosind grille, coduri pentru o înregistrare rapidă. Se 
ţine seama şi de factorii de distorsiune, perturbatori, ce ţin de subiectul analizat (oboseala, dezinteresul), de 
observator (subiectivism, tendinţa de a evita extremele) şi de caracteristicile evaluate.  

Conversaţia curentă cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la 
conversaţia dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi 
prelucrate şi sistematizate.  

 De asemenea, studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a 
intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, 
model. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. 

 (Răspunde. Aruncă. Interoghează.). Acestea fiind recomandate ca abordare modernă a 
învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile 
alternative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 



 

 

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

 Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncţii în şcoală, de a urmări ce se întâmplă cu el şi după terminarea grădiniţei, furnizând 
învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând paşii unei 
evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în formarea personalităţii. 
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De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

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

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

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

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

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

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

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

METODE DE EVALUARE: 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite. În aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat; 



 

 

- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

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

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic. 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice. 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare (alternative) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor. Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când: 
• fiecare elev este evaluat; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale  
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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 Reformele şi demersurile de inovare a sistemelor de învăţământ desfăşurate peste tot în lume - proces 

pe care îl parcurge şi învăţământul românesc - au determinat reconsiderarea rolului evaluării în ansamblul 
procesului de învăţământ, precum şi demersuri de optimizare a strategiilor de evaluare,de creştere a 
pertinenţei şi relevanţei lor pentru evidenţierea progresului înregistrat de fiecare elev în pregătirea sa. Ca 
proces complex de măsurare şi emitere a unor judecăţi de valoare,evaluarea are ,,încărcătură morală” 
deoarece conduce la clasificări, selecţii, ,,verdicte” ce hotărăsc traseul socio-profesional al elevilor. 

 Învăţământul românesc are în vedere pregătirea unui om capabil să vină în întâmpinarea nevoii de 
schimbare, capabil să anticipeze, să o dorească, ba chiar să se pregătească pentru ea.  

 Evaluarea poate fi practicată în forme elastice şi diverse, ea devenind câmpul fertil de manifestare a 
ingeniozităţii didactice. Urmărindu-se creşterea eficienţei actului evaluativ se acţionează pentru înnoirea 
lui şi ieşirea din rutina unor formulări şi practici depăşite, pentru eliminarea efectelor stresante pe care le 
provoacă încă evaluarea tradiţională. 

 Reforma sistemului educaţional românesc nu poate fi concepută fără reforma sistemului de evaluare 
a progresului şcolar. Fără a ignora intrările în sistemul de învăţământ, se impune a acorda o mai mare atenţie 
ieşirilor din sistem deoarece acestea sunt cele care alcătuiesc tabloul eficienţei şi calităţii activităţii de 
învăţământ. Pentru aceasta este necesar a se observa dacă reforma evaluării este doar o idee frumoasă dar 
care a rămas la uşa clasei, sau ea a pătruns dincolo de această uşă devenind parte integrată, funcţională a 
activităţii practice a cadrelor didactice. 

 În concordanţă cu coordonatele reformei evaluării sunt evidenţiate câteva direcţii de perfecţionare / 
optimizare a metodologiei de evaluare , şi anume: (Dumitriu Gheorghe, Dumitriu Constanţa, 
Psihopedagogie , 2003, p. 361) : 

 - înlocuirea probelor de evaluare "clasice" cu teste de evaluare ce asigură un grad sporit de 
obiectivitate privind cunoştinţele, priceperi1e, capacităţile intelectuale ale elevilor; 

 - modificarea raportului dintre evaluare sumativă care inventariază, selectează, ierarhizează şi 
evaluarea formativă ce valorifică)a maximum potenţialul intelectual al elevilor; 

 - stabilirea unui echilibru între probele orale şi scrise şi integrarea sistematică a evaluării iniţiale, 
formative şi sumative în procesul de învăţământ;   

 - promovarea metodelor alternative ce realizează o "evaluare autentică" (portofoliul, proiectul, 
investigaţia); 

 - realizarea unei concordanţe între procedurile de evaluare şi obiectivele, conţinuturile specificate în 
curriculum; - formarea şi dezvoltarea competenţei docimologice a cadrelor didactice în vederea elaborării 
unor probe de evaluare cu validitate şi fidelitate crescută; . 

 - dezvoltarea metodologiilor de evaluare specifice examenelor de admitere şi de certificare În 
învăţământ; 

 - optimizarea climatului psihosocial în care se realizează evaluarea; 
 - eliminarea factorilor perturbatori şi limitarea distorsiunilor în notare. 
 În cadrul procesului de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente 

importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre ele 
influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ care presupune 
revenirile şi revizuirile necesare. De aceea predarea-învăţarea-evaluarea trebuie proiectate unitar,în acelaşi 
timp.  

 Activitatea de evaluare este una complexă . Dificultăţile evaluării pot trimite la veritabile aporii , 
degajate de încercarea de a răspunde la întrebări de tipul : 

 - când evaluăm ( la începutul, pe parcursul ori la sfârşitul procesului )? 
 - ce se evaluează ( cunoştinţe , deprinderi,interacţiuni , componente ale activităţii ) ? 
 - cum evaluăm? 
 - cine evaluează ? 
 - pentru ce şi în numele la ce evaluăm ? ( Constantin Cucoş, Pedagogie , 2006 ,p 369 ) 



 

 

 Pentru realizarea unei evaluări unitare este necesară elaborarea unei strategii, a unui ansamblu de 
criterii, modalităţi şi instrumente de evaluare, a unor practici de desfăşurare a programelor de evaluare, care 
să genereze o experienţă a gestionării timpului de învăţare, care să creeze legături de parteneriat cu mediul 
social . 

Caracteristici ale conceptului de evaluare: 
 * evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 
 * evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia; 
 * evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elev: a făcut progrese sau nu? 
 * evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său; 
 * pentru a fi corect învăţătorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil; 
 * a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile; 
 * evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul 

pentru că ea se adresează unei fiinţe în devenire, în creştere, care n-a încheiat procesul de dezvoltare. 
Cele trei forme ale evaluării raportate la axa temporală şi anume : evaluarea iniţială, evaluarea 

continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă ,sunt cunoscute ca moduri de integrare a 
actelor evaluative în procesul didactic .( I.T.Radu , Didactica– manual pentru clasa a X-a –şcoli normale 
,1995 ,p. 127 ) 

 Evaluarea iniţială 
 -se realizează în contextual adoptării unui program de instruire,menit să stabilească nivelul de 

pregatire al elevilor la începutul activitaţii,condiţiile în care aceştia se pot integra în programul pregătit,ea 
constituind chiar una din premisele conceperii programului de instruire. 

 -îndeplineste o funcţie predictive,prognostică şi asigură cunoaşterea nivelului psihopedagogic al 
colectivului şi al fiecărui copil în parte,atât cel existent cât şi viitoarele performanţe posibile. 

 -se realizează prin examinare orală,scrisă,probe practice,teste predictive. 
 -reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activitaţilor viitoare. 
 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 

sunt cunoştinţele pe care elevul le poseda la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în 
consecinţă”. 

 Evaluarea sumativă(finală)marchează tranziţia de la un model traditional catre unul efficient,în 
perspectiva funcţiilor pe care le îndeplineşte actul evaluării in acrivitatea didactică. 

 Evaluarea finală îndeplineşte o funcţie prioritar cumulative şi este o strategie absolut necesară 
deoarece contribuie la finalizarea acţiunilor printr-o decizie referitoare la perfecţionarea formelor şi 
metodelor alese pentru a stabili o legatură logică atât cu evaluarea initială,cât şi cu cea continua.Evaluarea 
finală se bazează pe mai multe măsuratori şi aprecieri iniţiale si continue,în vederea luarii unei decizii finale 
optime.Ea trebuie,de asemenea,continuată ca reper pentru o noua evaluare initial,ca sursă şi resursă pentru 
perfecţionarea activităţii didactice. 

 Evaluarea sumativă,cumulative,finală are cateva caracteristici: 
 -implică verificări punctuale,pe parcursul programului,încheiate cu o evaluare globală,de bilanţ; 
 -operează cu sondaje care vizează atât elevii cât si materia de studio; 
 -angajează măsurători şi aprecieri valabile la un moment dat insistand mai mult pe rezultate şi mai 

puţin pe efecte; 
 -se limitează la constatarea reuşitei,a eşecului si a sitaţiilor intermediare acestora; 
 -permite o ierarhizare a elevilor dupa anumite criterii; 
 -contribuie la luarea unor decizii în urma finalizării unei activitaţi; 
 -reprezintă atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi,o modalitate de autoevaluare şi de 

comparare a rezultatelor cu munca depusa şi cu cerinţele psihopedagogice.  
 Analiza comparativă (I.T.Radu , Didactica– manual pentru clasa a X-a –şcoli normale ,1995 ,p.p. 

130 - 131 ) în ceea ce priveşte evaluarea randamentului şcolar, pune în evidenţă următoarele note şi 
caracteristici ale celor două strategii de evaluare (continuă şi sumativă): 

*evaluarea sumativă se realizează prin verificări parţiale, încheiate cu aprecieri de bilanţ asupra 
rezultatelor, pe când cea continuă se face prin verificări sistematice, pe parcursul programului, pe secvenţe 
mai mici; 



 

 

*evaluarea sumativă operează prin verificări de sondaj în rândul elevilor şi în materie, pe când 
evaluarea continuă are loc prin verificarea tuturor elevilor şi a întregii materii, dat fiind faptul că nu toţi 
elevii învaţă un conţinut la fel de bine; 

*evaluarea sumativă vizează în principal evaluarea rezultatelor, având efecte reduse asupra 
îmbunătăţirii procesului, pe când evaluarea continuă are drept scop ameliorarea lui, scurtând considerabil 
intervalul dintre evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii; 

*în evaluarea sumativă se apreciază rezultatele, prin compararea lor cu scopurile generale ale 
disciplinei, iar în valoarea continuă se pleacă de la obiectivele operaţionale concrete; 

*evaluarea sumativă exercită în principal funcţia de constatare a rezultatelor şi de clasificare a 
elevilor, pe când evaluarea formativă are funcţia prioritară de clasificare dar nu definitivă, prin lăsarea unui 
câmp deschis sancţionărilor apreciative viitoare; 

*primul tip de evaluare generează atitudini de nelinişte şi stres la elevi iar al doilea tip determină 
relaţii de cooperare între învăţător şi elevi; 

* în problema timpului, evaluarea sumativă foloseşte o parte importantă din timpul instruirii, iar 
evaluarea continuă sporeşte timpul alocat instruirii prin diminuarea celui afectat evaluării. 

 Toate încercările de abordare a problemelor evaluării se confruntă, de la început, cu complexitatea 
dimensiunilor care circumscriu domeniul evaluării, atât ca teorie şi ca obiect al cercetării ştiinţifice, dar şi 
ca practică, fenomen real, ca realitate prezentă în toate articulaţiile procesului şi sistemului de învăţământ. 
Acest lucru începe cu cel mai simplu act de evaluare a elevilor la lecţie, până la nivelul evaluărilor 
macrosistemice. 

 În concluzie apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor e 
evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor la mulţumirea 
sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 

  
 Bibliografie : 
 Cucoş , C. , ( 2006 ) , Pedagogie – Ediţia a II –a revăzută şi adăugită , Editura Polirom ,Iaşi  
 Dumitriu , GH. , Dumitriu , C(2003 ) , Psihopedagogie , Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti  
 Dumitriu , C., ( 2003 ), Strategii alternative de evaluare . Modele teoretico–experimentale, Editura 

Didactică şi Pedagogică , Bucureşti  
 Radu , I. T. , 1981 Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului , Editura Didactică şi 

Pedagogică , Bucureşti  
 Stoica , A. , ( coord.) , (1998 ) ,Evaluarea în înv. Primar .Descriptori de performanţă, Editura 

Humanitas Educaţional, Bucureşti 
 Stoica ,A.( coord .) , ( 2001 ) , Evaluarea curentă şi examenele .Ghid pentru profesori , Editura Pro 

Gnosis , Bucureşti 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. VILIMAN ALEXANDRA- ȘTEFANIA 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; Ea identifică nivelul 
achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare.  

Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor 
şi eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate 
criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a elevului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

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

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare; “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări (Ioan Cerghit, 2002).  

Datele obținute prin evaluările inițiale oferă profesorului posibilitatea de a-și alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului conținut, dar și de a regândi modalități de instruire diferențiată. Evaluarea 
iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: probe orale, probe scrise, practice sau testul;are avantaje 
şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a 
formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor 
elevului şi nici realizarea unei ierarhii.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALIUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR HRISTACHE ANDREEA IONELA, 

ÎNVĂȚĂTOR VÎRGOLICI ANDRA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALAŢI 

 
Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi 

aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic. 
Evaluarea nu este un scop în sine ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 

şcoală. Ea trebuie să fie formativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi 
de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici 
cât mai diverse, incluzând şi procese negociative.  

Tipuri de evaluare 
În procesul de învăţământ, activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt într-o strânsă legătură. Ele 

trebuie proiectate împreună, fiindcă se influenţează una pe cealaltă. Acestea nu sunt consecutive, ci 
simultane. 

În cadrul orelor de limbă şi literatură română, se urmăreşte măsurarea rezultatelor obţinute, prin 
metode de evaluare variate, specifice scopului urmărit. 

După momentul în care se desfăşoară evaluarea sau modul în care se integrează în procesul didactic, 
deosebim: 

-evaluare predicativă (iniţială) 
-evaluare formativă (continuă) 
-evaluare sumativă (finală). 
Evaluarea predicativă este realizată la începutul clasei I, la începutul unui ciclu curricular (în clasa a 

III-a), la începutul anului şcolar sau dacă o clasă e preluată de un alt cadru didactic, acesta urmăreşte 
stabilirea nivelului de pregătire a elevilor. 

Evaluarea formativă însoţeşte întregul parcurs didactic, îi oferă cadrului didactic posibilitatea de a se 
raporta la obiectivele programei, de-a urmări progresul elevilor.  

Evaluarea sumativă se realizează, de obicei, la sfârşitul parcurgerii unei unităţi de învăţare, la sfârşit 
de semestru, de an şcolar, de ciclu curricular. Evaluarea finală este sintetică, globală, îndeplineşte funcţii 
de certificare a competenţelor dobândite şi de ierarhizare a elevilor. 

Prin evaluarea iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii, gradul de stăpânire 
şi aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor, care reprezintă premise 
fundamentale pentru atinderea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reuşita 
viitoarei activităţi didactice. Datele obţinute prin evaluarea iniţială sunt valorificate în elaborarea noului 
program din perspectiva adecvării acestuia la posibilităţile reale ale elevilor. 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Aceasta îndeplineşte 
funcţia de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii 
noului program), precum şi o funcţie predicativă, oferind informaţii cu privire la condiţiile în care elevii 
vor putea rezolva sarcinile de învăţare ale noului program. 

Pentru a creşte impactul pozitiv al evaluării iniţiale, am evidenţiat reuşitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacţii au contribuit la creşterea încrederii în forţele proprii şi au catalizat energii noi în 
direcţia realizării planului individualizat de învăţare. Atenţia va fi concentrate întotdeauna pe aspect care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtăşirea ideilor şi explorarea 
soluţiilor posibile şi nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenţie itemii 
care au alcătuit evaluarea iniţială, ţinând seama de prevederile curriculumului şi pentru ca aceasta să reflecte 
cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a şti, a cunoaşte, este un real progres 
în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului. 



 

 

Procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră numai atunci când, atât dascălul, cât şi 
şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-
şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

Referitor la importanţa acestui tip de evaluare, Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR-EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROF. VÎRLAN RAMONA 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE 

 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială în cadrul procesului de 

invățare. Esenţa acesteia o reprezintă cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru 
ca apoi, ținînd cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi 
perfecţionată în timp. 

 Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau predictivă are rolul 
de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o 
strategie, o tehnologie didactică care să corespundă realităţilor. 

 Acest tip de invățare oferă elevului și profesorului atât o reprezentare a potențialului de invățare cât 
și eventuale lacune sau aspecte care necesită corectare sau imbunătățire prin programe de recuperare sau 
programe de intervenție personalizate..Așadar, ea nu are scop aprecierea performanțelor globale ale 
elevilor. 

 În această manieră, evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la oricare clase la început de 
ciclu de învăţământ sau în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, fiind 
foarte important a se stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi 
favorabile pentru noii ani de studiu.. 

 La disciplina limba și literatura română este foarte important un test evaluativ la inceputul anului 
școlar , mai ales la clasa a IX-a. Materia care se studiază in liceu se bazează in mare măsură pe cunoștințele 
dobândite anterior, ca de altfel, la toate disciplinele.Însă ,noțiunile de bază in ceea ce privește literatura 
română care se studiază in clasele IX-XII, sunt actualizate permanent. De aceea, evaluarea inițială este 
susținută de toate clasele liceale. 

 Pentru a stabili nivelul de cunoștințe necesare pe care elevul le are in ceea ce privește 
lectura,abilitățile de a comunica atât scris cât și oral, capacitatea de a ințelege și a extrage elemente esențiale 
dintr-un text la prima vedere, de a argumenta ,etc, prefer sa formulez teste care conțin exact acest tip de 
itemi.Voi oferi mai jos un test de evaluare inițială la clasa a IX-a. 

PARTEA I – 60 puncte 
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text. 

Răspunsurile vor fi formulate sub formă de enunțuri. 
”De câteva minute, bătrânul se plimba prin faţa casei neîndrăznind să intre. Era o clădire cu multe 

etaje, sobră aproape severă, aşa cum se clădea pe la începutul secolului. Pe trotuar, castanii păstrau încă 
oarecare umbră, dar strada era încinsă; soarele lovea din plin, cu putere nămiezii de vară. Bătrânul îşi scoase 
batista şi şi-o înfăşură în jurul gâtului. Era un bărbat destul de înalt şi foarte slab, cu o figură prelungă, 
osoasă, ştearsă, cu ochii cenuşii, fără expresie; mustaţa, crescută neîngrijit, era aproape albă, uşor 
îngălbenită de tutun. Avea o pălărie veche de paie şi era îmbrăcat în haine de vară, decolorate, foarte largi, 
parcă n-ar fi fost ale lui. Văzu pe ofiţer apropiindu-se de el şi-l întâmpină de departe, scoţându-şi pălăria. 

 — Îmi puteţi spune cât e ceasul? întrebă el extrem de politicos. 
 — Două, răspunse ofiţerul fără să se uite la ceas.  
— Vă foarte mulţumesc, făcu bătrânul clătinând de mai multe ori din cap, şi zâmbi. Apoi se îndreptă 

hotărât spre poartă. Când puse mâna pe clanţă, auzi pe ofiţer în spatele lui:  
— Trebuie să apăsaţi întâi pe buton, întoarse speriat capul.  
— Şi eu stau tot aici, spuse ofiţerul întinzând mâna şi apăsând pe buton. Pe cine căutaţi? îl întrebă el 

cîteva clipe în urmă fără să-l privească.  
— Pe domnul maior de la M.A.I., Borza.  
— Nu ştiu dacă e acasă. La ora asta e de obicei la serviciu. Vorbea cu un glas neutru, privind doar 

înaintea lui. Poarta se deschise şi ofiţerul îl lăsă să intre, dar tot fără să-l privească. Din penumbra hăului 
răsări un portar şi-l salută.  



 

 

— Dumnealui caută pe tovarăşul maior, spuse ofiţerul şi trecu înainte, spre ascensor.  
— Nu ştiu dacă e acasă, spuse portarul. Mai bine treceţi la comisariat.  
— Am întâlnire cu dumnealui, spuse bătrânul. Vin din partea familiei. Mai bine zis, pentru dumnealui, 

domnul maior, sunt o parte a familiei, adăugă cu înţeles. Sunt partea cea mai preţioasă: copilăria... (Mircea 
Eliade, Pe strada Mântuleasa) 

 
Răspunde la cerințele următoare: 
1.Transcrie, din textul citat, două sintagme care definesc cronotopul.  6 puncte 
2.Precizează tipul de narator și de perspectivă narativă.   6 puncte 
3.Identifică momentele acțiunii corespunzătoare fragmentului dat. 6 puncte 
4.Precizează două moduri de expunere identificate în text.  6 puncte 
5.Menționează două modalități de caracterizare ale personajului bătrânul. 6 puncte 
6.Identifică genul literar în care se încadrează fragmentul și precizează două trăsături. 6 puncte 
7.Explică sensul sintagmei ”Sunt partea cea mai prețioasă: copilăria”.  6 puncte 
8.Menționează două trăsături ale personajului principal, așa cum reies din text. 6 puncte 
9.Transcrie din text o figură de stil și interpretează semnificația ei.  6 puncte 
10.Menționează motivul pentru care bătrânul îl caută pe domnul maior.  6 puncte 
 
PARTEA a II - a - (30 puncte) 
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre rolul copilăriei in evoluția unei 

persoane. 
În elaborarea textului de tip argumentativ, vei avea în vedere următoarele repere: 
- precizarea temei/ problematicii puse în discuție;      (4 puncte) 
- formularea opiniei pe care o ai în legătură cu tema/ problematica;   (4 puncte) 
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei; (14 puncte)  
- formularea unei concluzii pertinente;       (4 puncte) 
- utilizarea corectăa conectorilor în argumentare;      (2 puncte) 
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.    (2 puncte) 
 
Bibliografie: 
Radu, Ion T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981. 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

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

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează 
  
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF.ÎNV.PREȘC: VLAD MARIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE”, 

URZICENI, IALOMIȚA 
 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

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

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

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

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
  



 

 

OBIECTUL EVALUARII 
Evaluarea iniţială: 
• este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

Evaluarea formativă: 
• vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar şi cu o 

sarcină mai complexă de învăţări ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare” (I. T. Radu); 
• se extinde şi asupra procesului realizat. 
Evaluarea sumativă: 
• “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, 

ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” 
(S.N.E.E.) 

4. După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare internă, întreprinsă de aceeaşi persoană/instituţie care este direct implicată şi a condus 

activitatea de învăţare (de exemplu, învăţătorul sau profesorul clasei); 
♦ evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituţie, alta decât cea care a asigurat derularea 

predării şi învăţării; 
♦ autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres; 
5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între: 
♦ evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esenţă ceea ce subiecţii au asimilat, ceea ce ştiu să 

facă şi ce capacităţi şi trăsături şi-au format; 
♦ evaluarea preponderent psihologică, privind funcţiile psihice implicate în activitatea de învăţare. 

Evaluările psihologice vizează apti-tudinea subiectului de a învăţa, adică ceea ce poate să facă; 
6. După obiectul evaluării: 
♦ evaluarea procesului de învăţăre (atât a achiziţiilor cât şi a procesului în sine); 
♦ evaluarea performanţelor (realizate individual, în grup sau de către grup); 
♦ evaluarea a ceea ce s-a învăţat în şcoală sau a ceea ce s-a învăţat în afara şcolii; 
7. După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
♦ evaluarea de proces – se referă la perfor-manţele elevilor; 
♦ evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 
8. După domeniu: 
♦ evaluarea în domeniul psihomotor (capacităţi, aptitudini, deprinderi); 
♦ evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
♦ evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinţe); 
9. După modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
♦ evaluare cantitativă – rezulatele sunt cuanti-ficabile în funcţie de un punctaj; 
♦ evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare; 
10. Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum 

şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii elevilor de a executa 
acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor 
informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În 
sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 

Cerinţele enumerate pot fi executate prin utilizarea următoarelor strategii de evaluare: evaluarea 
normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostică. 

Evaluarea normativă 
Evaluarea care compară performanţele unui elev cu ale altora se numeşte evaluare normativă. Ea 

permite de a determina poziţia relativă a elevului în clasă, de a afla dacă întreaga clasă se înscrie în limitele 
unei norme stabilite la nivelul unităţii de învăţămînt sau la nivelul ţării. Evaluarea normativă creează 
posibilitatea de a măsura progresul şcolar. Cel mai frecvent se utilizează în activităţile de selectare. 



 

 

Limite: informaţia obţinută este prea generală pentru organizarea procesului de formare; normele 
prestabilite deseori sînt inconvenabile pentru un elev (o clasă) concret(ă). 

Evaluarea criterială 
Evaluarea care măsoară performanţele individuale ale elevului la un obiectiv specific educaţional se 

numeşte evaluare criterială. Această strategie este orientată spre nivelul de performanţă al unui singur elev, 
realizările celorlalţi nefiind relevante. 

Avantajele evaluării criteriale consistă în flexibilitatea şi adaptabilitatea ei la diverse curriculumuri, 
în posibilitatea măsurării capacităţilor specifice la diferite niveluri şi a identificării nivelurilor acceptabile 
de formare a capacităţilor. 

Evaluarea criterială se utilizează la probele de absolvire, în evaluarea curentă. 
Limite: lipsa informaţiei despre poziţia relativă a elevului în clasă; concentrarea pe nivelul de 

performanţă doar al unui singur elev. 
Evaluarea detaliată 
Rezolvarea oricărei probleme implică un complex de activităţi (problema în acest context are o 

semnificaţie foarte largă). Dificultăţile ce apar în acest proces sînt cauzate fie de lipsa unor capacităţi 
specifice, fie de inaptitudinea elevului de a integra capacităţile necesare într-o suită de paşi ce conduc la 
soluţionarea problemei, fie de faptul că abilităţile formate nu sînt aplicate în situaţii noi. Evaluarea realizării 
unei sarcini, în cadrul căreia o capacitate este divizată în unităţi didactice şi măsurată-apreciată fiecare în 
parte, se numeşte evaluare detaliată. 

Avantaje: selectarea obiectivelor de referinţă, identificarea paşilor ce conduc la rezolvarea problemei, 
evidenţierea unor unităţi de învăţare comune, pe care elevul trebuie să le stăpînească. 

Evaluarea detaliată necesită un interval de timp mai mare şi în multe sisteme de învăţămînt este 
efectuată de specialişti în domeniu. 

Evaluarea exploratorie 
Evaluarea care se angajează să confirme că un elev a rămas în urma colegilor de clasă se numeşte 

evaluare exploratorie. Ea permite de a contura competentele la formarea cărora elevul întîmpină dificultăţi. 
Evaluarea exploratorie este orientată pe curriculum: se face o trecere în revistă a deprinderilor de 

bază. Dacă în rezultatul evaluării sînt detectate discrepanţe neînsemnate între ceea ce realizează elevul şi 
ceea ce se aşteaptă de la el, atunci sînt proiectate acţiuni de remediere, în cazul unor discrepanţe mari, se 
recurge la o evaluare diagnostică. 

Avantaje: posibilitatea de a evalua structura achiziţiilor elevului, de a contura ariile de conţinut în 
care acesta se confruntă cu dificultăţi de învăţare. 

Limite: perioada îndelungată de timp necesară pentru identificarea riguroasă a multiplelor capacităţi 
prevăzute de curriculum. 

Evaluarea diagnostică 
Evaluarea care se angajează să determine cauzele restanţelor unui elev se numeşte evaluare diagnos-

tică. Aceste cauze pot fi atît de ordin intern (proiectarea şi aplicarea nesatisfacătoare a intervenţiilor 
educative etc.) cît şi de ordin extern. La evaluarea diagnostică se recurge dacă: s-a stabilit că abilităţile şi 
comportamentul elevului diferă semnificativ de cele prevăzute pentru o dezvoltare şi formare normală; 
discrepanţa dintre nivelul achiziţiilor elevului şi obiectivele preconizate persistă sau este în creştere; 
discrepanta nu se înscrie în limitele variaţiei normale şi intervenţiile profesorului nu conduc la schimbări 
vizibile. 

În cadrul evaluării diagnostice, profesorul observă comportamentul elevului în diferite situaţii şi 
condiţii. O informaţie pertinentă poate fi obţinută prin combinarea metodelor formale şi informale de 
evaluare. 

Avantaje: posibilitatea depistării şi înţelegerii cauzelor ce provoacă probleme de învăţare, în 
consecinţă pot fi elaborate remedii precise. 

Consumul mare de timp necesar pentru elaborarea instrumentelor de evaluare şi evaluarea propriu-
zisă constituie principala dificultate la utilizarea acestei strategii de evaluare. 

11. Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia “interesează din ce în ce mai 
mult progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite.” Dezvoltându-se pe 
terenul inovaţiei pedagogice, evaluarea formative sprijină realizarea unei pedagogii diferenţiate care 



 

 

“permite o reglare interactivă” în cadrul căreia “formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci şi de 
procesul care conduce la acest rezultat.” 

Ea presupune compararea rezultatelor cu obiectivele concrete/operaţionale ale activităţii de predare-
învăţare-evaluare, atât profesorul cât şi elevul cunoscând care este stadiul progresului la învăţătură şi care 
sunt măsurile ameliorative ce trebuie adoptate, orientând desfăşurarea ulterioară a secvenţei de învăţare. 

Dacă evaluarea formativă facilitează învăţarea, iar cadrul didactic orientează şi conduce elevul, în 
cadrul evaluării formatoare iniţiativa de învăţare şi implicit de evaluare aparţine elevului care reflectă 
asupra rezultatelor activităţii sale. Profesorul îi urmăreşte evoluţia, oferindu-i sprijin şi îndrumare. 

Evaluarea formatoare îl ajută pe elev să înveţe cerându-i să anticipeze. Obiectivelor de reglare 
pedagogică, de gestionare a erorilor şi întărire a reuşitelor,obiective comune diferitelor modele de evaluare 
formativă, dispozitivul de evaluare,formatoare le mai adaugă o exigenţă, care-l priveşte pe elev: 
reprezentarea corectă a scopurilor, planificarea prealabilă a acţiunii, însuşirea criteriilor şi autogestionarea 
erorilor. 

12. Evaluarea traditională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea alternativă, dialogată, 
(“dialogical evaluation”) 

13. Metode de evaluare: metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, evaluarea asistată de 
calculator, alte metode 

Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 
gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. 

Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele 
cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită.  

Faptul, că frecventarea cotidiană a şcolii de către elevi nu este obligatorie, iar exigenţele cadrelor 
didactice sunt mai mici decât în alte ţări, se reflectă în scăderea nivelului rezultatelor la examene, mai ales 
ale celor ilustrând capacităţile de gândire ale elevilor. 
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Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi 
învăţarea, de aceea ea trebuie planificată cu multă grijă. 

La clasă folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Prin intermediul acestei evaluări aflăm la ce nivel sunt elevii şi unde 
există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate folosi pentru gruparea elevilor pe 
nivele de studiu.. . 

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
unor examene). Prin intermediul evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin teste de progres la sfârşitul 
unor unităţi de învățare, ne dăm seama de nivelul la care a ajuns clasa, contribuind în același timp la 
consolidarea finală a informaţiei predate. 

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei având o funcţie de reglare. Ea ne ajută 
să vedem dacă informaţia predată a fost înţeleasă. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj al acestei metode este posibilitatea de a testa un 
număr mare de elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea 
mai tradiţională şi, totodată, cea mai des întrebuinţată este testul. Se aplică teste de evaluare la sfârşitul 
fiecărei unităţi de învățare, iar itemii trebuie să fie diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
Testele ne ajută să depistăm eventualele probleme pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, 
rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru cadrele didactice. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune.  

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

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

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

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Abbordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai 
productive. 
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IMPORTANTA EVALUARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
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 Cunoasterea copilului angrenant in procesul de educatie presupune expunerea lui la fiecare dintre 

cele trei componente ale procesului instructiv-educativ:predare,invatare si evaluare..Astazi,evaluarea nu 
mai este reprezentata numai de un sistem de notatie,ea insoteste invatarea,fiind cea care o asista,masoara 
achizitiile individuale ale copilului si sustine fiecare interventie educativa prin feet- baak. 

 In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 
evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care 
au fost atinse obiectivele procesului de invatamant , precum si dificultatile acestuia. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic . 

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatiididactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic , se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 
 Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 

instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotati. 
 Evaluarea formativ continua este una din formele cele mai des utilizate in gradinita si se manifesta 

in toate activitatile derulate, de la observarea continu a comportamentului copiilor , a reactiilor pe care le 
au la diverse solicitari , a semnalariiprogreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, pana la recompensarea succeselor pe care copii le obtin .Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajuta atat educatoarea , dar in special copilul la reglarea activitatii. Pentru a avea rolul pozitiv care l-am 
mentionat anterior , evaluarea formativa trebuie sa respecte unele cerinte : 

- aprecierile educatoarei sa fie facute la momentul potrivit ; 
- aprecierile verbale : »Foarte bine », Bravo » sa reflecte cu adevarat performanta copilului , prin 

urmare sa aiba acoperire in fapte ; 
- criteriile de acordare a recompenselor sa fie cunoscute de copii inainte de acordarea lor . 
Avantajele utilizarii acestei forme de evaluare sunt multiple, dintr acestea amintim : 
- sesizeaza imediat lacunele ,ramanerile in urma a unor copii si ,impicit ,educatoarea actioneaza 

pentru recuperarea acestora ; 
- se verifica , la fiecare copil in parte ,intregul continut al domeniului de cunoastere selectat pentru 

evaluare. 



 

 

 Evaluarea formativa are cateva caracteristici esentiale care o deosebesc de celelalte forme de 
evaluare si care ,in esenta ,sporesc impactul pe care il are asupra copilului ,personalitatii acestuia si asupra 
procesului de invatare si formare. 

 Evaluarea sumativa ,cumulativa ,se realizeaza de regula la sfarsitul unui semestru, al unui an 
scolar, urmareste sa realizeze un sondaj despre cunostintele si achizitiile copiilor in urma participarii la un 
anumit program educational. Rezultatele obtinute se raporteaza la obiectivele Programei prescolare, gradul 
de realizare al acestora, cu mijloacele si strategiile didactice propuse de fiecare educatoare. In evaluarea 
cumulativa sau sumativa se constata rezultatele , dar important este interpretarea acestora prin prizma 
metodelor si strategilor de lucru,ca imediat sa urmeze decizia in adoptarea unor programme educationale, 
care sa conduca la cresterea performantei copiilor.Dintr-o alta perspectiva si anume din aceea a 
obiectivitatii si gradului de certitidine , se disting evaluare empirica ( subiectiva ) si evaluare obiectiva. 

 Evaluare empirica este atunci cand cadrul didactic apeleaza la intuitia proprie ; este considerata 
mult mai facila si la indemana fiecaruia . Acest tip de evaluare are insa multiple dezavantaje : 

- este nesigura , are un grad de obiectivitate redus ; 
- rezultatele pot fi fluctuante, fiind influentate de factori subiectivi( dispozitia celor implicati, 

atmosfera existenta in sala de grupa etc.) 
- este fragmentara , surprinde elemente de moment, fara relevanta ; 
- face necesara intocmirea unor liste de trasaturi , comportamente , performante sau rezultate ce 

trebuie sa fie mereu in atentia evaluatorului ; 
- face necesara elaborarea unor scale grafice , cu ajutorul carora sa se inregisreze sistematic daca o 

anumita trasatura performanta este prezenta , precum si gradul in care ea a evaluat sau nu intr-un anumit 
interval de timp. 

 Evaluarea obiectiva se caracterizeaza prin folosirea unor tehnici speciale de masurare aunor 
trasaturi , a unei performante, a unei prestatii, a unei experiente.Ea necesita crearea unor instrumente de 
culegere a datelor si de comparare deliberata a comportamentului copilului cu un anumit standard 
acceptat.Acest tip de evaluare presupune realizarea urmatoarelor proceduri : 

- raportarea comportamentului copilului la obiectivele procesului instuctiv –educativ, definite in 
termeni masurabili ; 

- raportarea comportamentului copilului la media normala a realizarii acestui comportament in rindul 
uneia si aceleiasi categorr de subiecti . 

 Indiferent de forma care se utilizeaza ,evaluarea,desfasurata in scopul de reglare si autoreglare a 
activitatii didactice , este un proces complex, dar in acelasi timp firesc si normal ,integrat procesului de 
invatamant.  

  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. VLAICU DORINA-ROXANA 

GRĂDINIȚA P.P. RIKI-PRIKI REȘIȚA 
 
 În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 

probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 
mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat.  

 Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele: 
- metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului; 
- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi 
utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de 
valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale 
copiilor (desene, picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia 
progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. 

 "Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor 
criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie 
de conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 



 

 

globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A RANDAMENTULUI SCOLAR 

LA MATEMATICA 
 

PROF. VLAICU OCTAVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3, LUPENI 

 
Problematica evaluarii procesului de invatamnt reprezinta o preocupare atat pentru teoreticieni, cat si 

pentru noi, practicienii. Fiecare cauta noi modalitati de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel 
de performanta superior si pentru ameliorarea, optimizarea rezultatelor interventiei educative. Evaluarea 
reprezinta un domeniu « cheie » al oricarei schimbari sociale, si, daca este corecta si precisa, devine o 
conditie esentiala a procesului. 

Evaluarea acopera toate procesele si produsele ce evidentiaza performantele elevilor in invatare, 
apreciaza masura in care rezultatele invatarii sunt in concordanta cu obiectivele propuse si furnizeaza date 
care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educationale. Evaluarea este o actiune complexa care 
vizeaza o serie de operatii mentale si actionale, intelectuale, atitudinale, afective. 

Prin intermediul evaluarii invatatorul afla ce au invatat elevii sai, monitorizeaza succesele si esecurile 
fiecarui elev si ii ajuta sa le constientizeze si sa-si amelioreze performantele si eforutile, dar isi evalueaza, 
in acelasi timp, si propria-si activitate, emite judecati de valoare despre el insusi, ca invatator, despre 
calitatea predarii, a relatiilor cu partenerii (elevii), despre reusita sau nereusita unor strategii utilizate. 
Aceasta il ajuta sa-si reorganizeze predarea in functie de invatare si rezultatele acesteia. 

Evaluarea randamentului scolar nu se opreste numai la domeniul cognitiv (cunostinte, priceperi, 
capacitati, abilitati). I. T. Radu identifica patru tipuri de rezultate scolare : cunostinte acumulate (date, fapte, 
concepte, definitii, formule), capacitatea de aplicare a cunostintelor in realizarea unor actiuni practice, a 
unor demersuri teoretice, concretizata in in priceperi, deprinderi, stapanirea unor tehnici de lucru, capacitati 
intelectuale, exprimate in elaborarea de rationamente, puterea de argumentare si interpretare, independenta 
in gandire, capacitatea de a efectua operatii logice, creativitatea, trasaturi de personalitate, atitudini, 
conduite formate. 

Pentru a realiza evaluarea in mod practic avem nevoie de o atitudine responsabila si flexibil   
punct de vedere metodologic, deoarece urmeaza sa examinam cu atentie mai multe situatii si sa em  
judecati de valoare, sa luam o decizie. Pentru aceasta avem la dispozitie o gama larga si diversifica   
metode si tehnici specifice evaluarii. 

Metoda de evaluare este o cale prin care educatorul ofera elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati de 
instrumente adecvate scopului urmarit. 

In ansamblul sau, metoda de evaluare vizeaza intregul demers de proiectare si realizare a actului 
evaluativ, de la stabilirea obiectivelor si pana la aplicarea instrumentelor de evaluare. 

Din perspectiva curriculara, tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în 
cadrul oricarei metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare prin chestionare, lucrari scrise, 
lucrari practice, teste de cunostinte examene etc). Tehnicile de evaluare sunt concepute in sens tehnicist, 
subordonandu-se unor algoritmi de organizare si utilizare a unor instrumente si procedee de evaluare. 

Dintre metodele traditionale fac parte: probele orale, probele scrise si probele practice, probe 
desemnand orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de invatator. 

Probele orale sunt des utilizate in clasele I-IV; pot fi realizate in diferite momente ale desfasurarii 
lectiei si permit aprecierea participarii elevilor la actul de predare-invatare. Elevii sunt pusi, astfel,in situatia 
de a reproduce definitii, proprietati, reguli de a efectua exercitii cu diferite grade de dificultate, de a rezolva 
si compune probleme verbalizand, exprimand intr-un limbaj matematic corect si coerent judecatile facute. 
Este bine ca invatatorul sa poata pastra o evidenta a rezultatelor examimarii orale zilnice ale elevilor, 
rezultate care pot fi transformate o data sau de doua ori pe semestru in calificative ce arata nivelul de 
pregatire atins de fiecare elev. Avantajele utilizarii probelor orale sunt: 



 

 

 -este stimulata participarea elevilor la lectie,dorinta de a raspunde solicitarilor invatatorului pe 
parcursul activitătii; 

 -inlatura teama elevului ca va obtine un calificativ slab; 
 -se micsoreaza actiunea factorilor aleatori ce pot sa apara intr-o lectie, perturband o corecta evaluare 

finala 
 -se evidentiaza dinamica evolutiei fiecarui elev,reliefand progresele realizate; 
 -se diminueaza actiunea factorului personal al examinatorului, precum si aparitia tipurilor de efecte 

negative cunoscute. 
Lucrarile scrise reprezinta metoda fundamentala de evaluare a nivelului de pregatire al elevilor.Dintre 

acestea fac parte: 
d) testele sumative,de la sfarsitul unei unităţi mai mari de invatare.Aceste teste sunt anunţate din timp 

si se intind pe durata unei ore ,avand subliniate initial obiectivele propuse; 
e) probele de evaluare curenta –sunt axate ,de regula, pe exercitii din lectia curenta si dureaza 10-15 

minute 
f) lucrari efectuate ca activitate independenta in clasa. 
 Lucrarile scrise fac posibila verificarea tuturor elevilor referitor la insusirea unui anumit continut.Un 

alt avantaj al acestui tip de evaluare consta in faptul ca elevii timizi sau cei care elaboreza mai greu un 
raspuns spontan ,au posibilitatea de a-si expune cunostintele asimilate.Acest tip de evaluare are,insa si 
dezavantajul ca nu permite ca unele erori ale elevilor sa fie lamurite si corectate pe loc de catre invatator. 

Probele practice sunt utilizate in vederea evaluarii capacitatii elevilor de a aplica anumite cunostinte 
teoretice. In prezent accentul se pune pe trecerea progresiva de la „ a sti”, la „ a sti sa faci”. Se evalueaza 
atat procesul, cat si produsul. Aceasta metoda ofera posibilitatea elevilor de a-si verifica competentele 
generale, cat si pe cele specifice, aplicative. 

Metodele alternative de evaluare cauta sa ofere elevilor, alaturi de metodele traditionale, suficiente 
si variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu, dar mai ales, ceea ce pot sa facaPrincipalele metode 
complementare de evaluare, al caror potential formativ sprijina individualizarea actului educational sunt: 
observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevilor, investigatia, proiectul, portofoliul 
autoevaluarea. 

Observarea sistematica a comportamentului elevilor in timpul activitatii de matematica este o 
tehnica de evaluare ce furnizeaza multe informatii utile, diverse si complete, ce ar fi greu de obtinut prin 
intermediul probelor traditionale de evaluare.  

Investigatia reprezinta o activitate practica realizata de elevi pe parcursul unei ore de cur   
succesiuni de ore, prin care se realizeaza o evaluare individuala sau de grup. Aceasta forma de eva  
ofera elevului posibilitatea de a aplica in mod creativ cunostintele insusite, in situatii noi si variate,   
se implica activ in procesul de invatare. 

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decat investigatia. Acesta  
incepe in clasa prin, definirea si intelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar inceperea rezolvarii 

acesteia, si se continua acasa pe parcursul mai multor zile/saptamani, timp in care elevul se consulta in 
permanenta cu invatatorul, si se incheie tot in clasa, prin prezentarea in fata colegilor a unui raport asupra 
rezultatelor obtinute, si a procesului realizat. 

In demersul de realizare a unui proiect urmatorii pasi sunt foarte importanti de urmarit: stabilirea 
domeniului de interes, stabilirea premiselor initiale-cadrul conceptual, metodologic, datele generale ale 
investigatiei, identificarea si selectarea materialelor, precizarea elementelor de continut 

Elementele de continut ale proiectului se pot organiza dupa urmatoarea scema: pagina de titlu, 
cuprinsul, introducerea, dezvoltarea elementelor de continut. 

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie, la randul ei, sa fie clar definita 
prin criterii negociate sau nu cu elevii, astfel incat sa valorizeze eforul exclusiv al elevului in realizarea 
proiectului. 

Portofoliul de evaluare este o colectie a muncii unui elev, cuprinzand ,ostre ce ilustraza eforturile, 
progresele si realizarile elevului in timp. Atat elevul, cat si invatatorul sunt implicati in strangerea mostrelor 
si selectarea acestora. Folosirea portofoliilor pentru reflectare si evaluare constituie o bogata sursa de 
informare privind cresterea si dezvoltarea copilului. Un portofoliu de evaluare este de valoare in primele 
clase pentru ca ofera o inregistrare a procesului de studiu parcurs de copil. 



 

 

La matematica se poate realiza un portofoliu care sa cuprinda: rezultate obtinute de elevi in urma 
aplicarii unor evaluari (teste, probe, practice), investigatii individuale sau de grup, biografii matematice, 
solutii la probleme deosebite, ghicitori matematice, probleme propuse de elevi, jocuri matematice etc. 

 
Concluzii: 
• Nici un instrument de măsurare nu poate fi considerat universal valabil pentru toate obiectivele si 

continuturile si nu poate furniza un tablou cuprinzator al schimbarilor si rezultatelor elevilor; 
• In educaţie trebuie sa se tina mereu seama de tot ce are si de tot ce-i trebuie copilului ca sa se 

manifeste si sa se dezvolte cat mai armonios cu putinţa. Aceasta idee trebuie sa se constituie intr-un adevarat 
principiu de educatie pe care orice cadru didactic trebuie sa si-l insuşeasca si sa-l respecte; 

• Ca efect al îmbinării in evaluare a celor doua tipuri de metode elevii devin mai deschisi la ceea ce 
este inedit, sunt mai increzatori in fortele proprii, mai motivati, manifestand o atitudine creativa; 

• Se constata astfel importanţa noilor direcţii pe care reforma evaluării le impune în procesul de 
invatamant: utilizarea tuturor formelor de evaluare, îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative, 
implicarea testelor docimologice in combinaţie cu evaluarea prin investigaţie, eseuri, referate, realizarea 
portofoliilor, evaluarea prin calificative pe baza descriptorilor de performanţă, toate acestea venind în 
sprijinul elevilor, ajutand la formarea lor ca personalitati active, creatoare, capabile sa se integreze noii 
societati. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
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În activitatea școlară efectuată la orice nivel de studiu, un efect așteptat atât de cadrul didactic cât și 

de participantul la actul didactic, elevul și implicit părintele, este evaluarea și interpretarea rezultatelor 
procesului instructiv. Consider evaluarea inițială o necesitate a măsurării și identificării rezultatelor muncii 
depuse după un an de eforturi, alături de elevi. 

Scopul acestei identificări a obiectivelor atinse reprezintă eficientizarea procesului instructiv-
educativ și evidențierea unor principii și aptitudini,competențe și abilități. Evaluarea inițială la începutul 
clasei a V-a cuprinde funcția diagnostică și prognostică. Ca profesor de limba și literatura română aceasta 
constituie o importanță deosebită deoarece se poate observa cu ce nivel de cunoștințe se prezintă elevii din 
ciclul primar. Conștientizarea anumitor probleme la diferite nivele ale limbii dau posibilitatea stabilirii încă 
de la început a unui plan de învățare. Din acest motiv, alcătuirea acestui test este concepută ca bază comună 
pentru toate clasele folosind itemii în concordanță cu competențele vizate și cuprinse în programa școlară 
în vigoare. Precizarea clară a itemului a avut drept urmare și formularea răspunsului așteptat, dar și notarea 
corectă. Astfel am cuprins în elaborarea testului inițial itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi astfel 
încât să identific și să remediez eventualele noțiuni care nu au fost implementate pentru a susține o învățare 
continuă care să asigure un fond mare de cunoștințe și abilități de care nu ne putem lipsi în procesul de 
predare –învățare. 

Testarea inițială a reunit următoarele concluzii: elevii dețin cunoștințe multiple de limba și literatura 
română, au o imaginație bogată în alcătuirea unor scrieri de acest tip, respectă etapele scrierii, efectuează 
sarcinile de lucru cu promptitudine și în timpul propus.  

Rezultatele obținute au demonstrat că itemii au fost bine alcătuiți ținănd seama de prevederile 
curricumului pentru învățământul primar. Evaluarea a avut, în acest context rolul, de a forma spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Această urmare permite 
cadrului didactic să prevină controlul și monitorizarea permanentă a reușitelor elevilor pentru a interveni în 
luarea deciziilor prompte. 

Ceea ce am urmărit și la începutul acestui an școlar este să reușesc să colaborez cu elevii mei din 
dorința de a îmbunătăți tot ceea ce reprezintă calitatea informației și transferul acesteia către beneficiar. 
Astfel, spre identificare s-au numărat: 

• Lacunele pe care elevul le are în pregătire; 
• Deficiențele și dificultățile reale cu care se confruntă elevii; 
• Conceptele principale pe care elevul le stăpânește cu ajutorul cărora va putea asimila; 
• conținuturi noi și fondul de reprezentări care să favorizeze înțelegerea acestora; 
• Abilități necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan tematic și aplicarea lor; 
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VLĂŞCIANU NICOLETA 

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI 
 
 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.   

 Evaluarea iniţială, realizată la începutul unui program de instruire, are rolul, printre altele, ,,de a 
indica” în ce condiţii elevii în cauză se integrează în activitatea de învăţare care urmează, fiind una din 
premisele conceperii programului.  

 Evaluarea iniţială poate fi realizată atât prin examinări orale, dar mai ales prin probe scrise. Aceste 
probe realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi în același timp au o funcţie predictivă, arătând 
condiţiile în care elevii își vor putea însuși conţinuturile noului program de instruire. 

 Eficacitatea diagnostică a acestei evaluări iniţiale se demonstrează atât din perspectiva elevilor, cât 
şi aceea a cadrului didactic care va lucra cu aceştia. Rezultatele evaluării inițiale oferă date despre nivelul 
cunoștințelor pe care le posedă elevii, capacitatea de acumulare a elevilor dar și despre diferențele între 
nivelul de pregătire al acestora. 

 Valorificate eficient, aceste rezultate vor ajuta cadrul didactic să afle care au fost cauzele care au 
determinat acele diferențe, să înțeleagă nevoile de formare ale elevilor, să stabilească ,,drumul ” de urmat 
pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

 Rezultatele evaluării inițiale sunt utile pentru proiecarea activității următoare pe următoarele direcții: 
• stabilirea unor programe de remediere sau de stimulare a elevilor cu rezultate foarte bune; 
• stabilirea unei modalități adecvate de predare a noilor cunoștințe. 
 De aici provine funcția prognostică a evaluării inițiale. 
 Semnalând scopul şi importanța acestui tip de evaluare pentru angrenarea elevilor în activitatea care 

începe, psihologul american David Paul Ausubel conchide: ,,Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la 
un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele .”  
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Având un rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, evaluarea este pemanentă în orice 

domeniu de activitate umană. Învăţământul este un domeniu central şi de maximă importanţă socială, arie 
în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat. 

În “Dictionnaire de pédagogie”, Larousse (1996, p.124) conceptul de evaluare în pedagogie este 
definit drept “un dispozitiv care a luat naştere spre mijlocul secolului al XX-lea în ţările anglo-saxone şi 
care rezultă din transpunerea în domeniul învăţământului a conceptelor şi modelelor aplicate în secolul al 
XIX-lea în lumea economiei, în special în industrie.” Evaluarea în domeniul educaţiei şi al învăţământului 
urmăreşte să aprecieze cu obiectivitate şi prin mijloace ştiinţifice efectele unei acţiuni pedagogice. În 
ultimele decade, conceptul de evaluare a suferit profunde şi semnificative transformări în ambianţa 
învăţământului şi a procesului de învăţare. Secolul al XX-lea a fost decisiv pentru evoluţia evaluării. 

Strategiile didactice interactive de predare – învăţare, corelate cu cele evaluative conduc împreună la 
eficientizarea activităţii desfăşurate de profesor cu elevii săi. Procesul de învăţământ reprezintă o corelaţie 
a acestor trei procese esenţiale şi complementare, care nu pot fi despărţite. 

Evaluarea este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire şi 
educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanţă, instrumentele pentru control şi, pe de altă 
parte, rezultatele evaluării constituie baza reluării procesului instructiv-educativ. Este importantă stabilirea 
încă din faza de proiectare a tipurilor de efecte urmărite la elevi. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 

la care se situează elevii; 
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 
Fenomenul evaluativ capătă valenţe din ce în ce mai bogate, lărgindu-şi sfera de cuprindere. În acest 

sens, analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performanţelor şcolare este 
tot mai mult înţeleasă nu ca acţiune de control – sancţiune, limitată la verificare şi notare, ci ca proces ce 
se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând a funcţie esenţial-formativă, 
concretizată în a informa şi a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activităţii în ansamblu.” 
(2000, p. 42) 

Pentru evaluarea inițială, metoda de evaluare scrisă este cea mai folosită. Itemii sunt de cele mai 
multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La limba engleză, există pentru 
competenţele de înţelegere a textului citit şi a celui audiat itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau 
itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor scrise se folosesc itemi 
subiectivi. Testele ajută la depistarea eventualelor probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică pe 
care elevii nu le-au aprofundat. Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber 
și eseul structurat. Eseul liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără 
a ține cont de o anumită structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie 
să se supună unei anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. La 
limba engleză, cele două tipuri de eseuri folosite în predare şi evaluare sunt eseul de opinie (opinion essay) 
şi eseul pro şi contra (for and against essay). 

Pentru cadrele didactice, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de 
predare şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. 
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 Pentru noi, profesorii , evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea sumativă se 
realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are 
funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, 
evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. 
Ca profesor de limba engleză, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea 
iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică 
în unele cazuri la limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă 
ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor 
sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, examene de 
bacalaureat etc., sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a 
informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 



 

 

pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie (opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and 
against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, 
la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre 
subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

 Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi 
explicarea sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, 
colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o 
prezentare a proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a 
investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și 
cunoştinţe din diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, 
anul acesta am folosit această metodă la clasa a IX-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre tradiţii 
si obiceiuri de Halloween. 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

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

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRESCOLAR 
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Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 

şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe copiii mai conştienţi şi îi motivează să se 
implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor preşcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

Misiunea noastră ca educatoare este de a pregăti prescolarul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru 
autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune 
o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului 
integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe copil. Activităţile de evaluare 
trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie 
centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul copiilor pentru studiu, să-i 
îndrume în activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a 
capacităţii de autoevaluare la prescolari, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel 
de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

Educatoarea trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile grupei de prescolari. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi 
instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării 
individuale, propria fiecărui copil, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii 
generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a 
acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

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

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

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale prescolarilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 

necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
educatoarei cât şi prescolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

Revistă școlară / Evaluarea în învățământul preuniversitar / noiembrie, 2018 438 eventual a unor 
programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une 
ierarhii. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis întro 
singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul prescolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; 
selecția riguroasă a conținutului învățarii; - utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; -îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la grupa (frontală, individuală și pe grupe). 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
preșcolarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 Stoica, 
A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 
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POSIBILE ERORI ALE PROFESORULUI ÎN PROCESUL DE EVALUAREA 
ELEVILOR 

 
AUTOR VOICU FLORICA 

LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ȘEICARU 
 
 Lista erorilor de evaluare se completează, în speranța extinderii responsabilității parentale. Părintele 

trebuie să rămână un partener al școlii, dar nu orice fel de partener, ci un partener critic și informat. 
Erorile cele mai cunoscute și cele mai des întâlnite sunt: 
1. Efectul „blând” a fost definit întâi de J. Green ca fiind eroarea de evaluare ce presupune tendinţa 

de a aprecia cu indulgenţă persoanele cunoscute în comparaţie cu persoanele mai puţin cunoscute. Această 
eroare devine foarte vizibilă în facultate, la cursurile la care prezența studentului nu este obligatorie. Chiar 
dacă nu face prezența la seminar, în situația unui examen oral, cadrul didactic este influențat de „fețele 
cunoscute”. Evaluarea acestora din urmă este mai puțin severă decât a celor care nu au ajuns la curs/seminar. 
Efectul „blând” se bazează pe o tendinţă general umană – în sensul că suntem mai indulgenţi la greşelile 
făcute de cei apropiaţi nouă decât dacă aceleaşi greşeli aparţin unor persoane necunoscute. 

2.  „Eroarea de generozitate” ce reprezintă tendinţa de a găsi „motive” pentru o apreciere pozitivă. 
Un factor cu mare impact îl reprezintă faptul că unii elevi din clasă pot să facă meditații acasă cu dascălul 
pe când alții nu. Pentru cei care fac meditații cu el, profesorul poate să se simtă „obligat” să fie mai generos 
în notare. Este evident că o astfel de discriminare tinde să distrugă încrederea în sine a celor care nu fac 
meditații cu respectivul dascăl, poate să dezvolte conflicte împărțindu-i pe elevi în două tabere etc. Lucrurile 
sunt și mai grave când eroarea de generozitate apare ca urmare a faptului că elevul favorizat este fiul/fiica 
unei persoane cu poziție socială înaltă. 

3. Efectul „nivelării” sau eroarea tendinţei centrale apare atunci când profesorii au tendinţa de a-i 
include pe toţi elevii în categoriile de performanţă medie. Este cazul profesorului care nu oferă nota 10, dar 
nici nota 4. Logica acestei erori de evaluare este că dascălul se simte „securizat” dacă elimină tendinţele 
extreme: nici nu laudă prea tare pe cel cu rezultate deosebite, dar nici nu provoacă „probleme” celui care 
are rezultate complet insatisfăcătoare. O astfel de îngustare a plajei de notare este foarte demotivantă pentru 
elevi, faptul că nimeni nu obține niciodată nota 10 îi va face pe copii să se simtă neapreciați, faptul că 
nimeni nu ia niciodată nota 4 poate să-i facă pe alți copii să nu mai depună nici eforturi minimale (pentru 
că, spun ei, „profesorul oricum nu ne pică!”). 

Care este rolul părintelui în această situație? În primul rând trebuie să se sesizeze în momentul în care 
copilul vine la o materie cu note medii (6-7-8), deși la alte materii are rezultate complet diferite (4-5 sau 9-
10). Desigur că o astfel de situație poate să fie una obiectivă (la respectiva materie copilul dumneavoastră 
chiar este de nivel mediu), dar poate ne aflăm în fața unei erori de tendință centrală. Ulterior, o discuție cu 
fiul/fiica dumneavoastră și apoi cu cadrul didactic respectiv sunt pașii care trebuie făcuți. 

4. Efectul de similaritate (îl mai întâlnim sub denumirea de eroarea „la fel ca mine”) constă în 
faptul că profesorul face aprecieri favorabile elevilor cu care au ceva comun din punct de vedere profesional 
sau atitudinal. Profesorul porneşte de la premisa că propriile atitudini sunt bune, deci şi persoana evaluată 
este pozitivă dacă are acele atitudini. Spre exemplu, sunt evaluați mai lejer elevii care au același nume cu 
dascălul, similarități fizice, se îmbracă la fel etc. 

Părintele trebuie să devină atent dacă copilul lui sesizează astfel de fenomene. Fiind o eroare 
implicită, ea este mai greu de detectat și este dificil să găsim tonul pe care să îi atragem atenția cadrului 
didactic. Avantajul este că, de multe ori, această eroare poate să fie favorabilă dezvoltării motivației 
învățării; este vorba despre situația în care elementele de similaritate dintre profesor și elev sunt: dorința de 
a învăța, hobby-uri comune, pasiunea pentru lectură etc. 

5. Efectul de contrast presupune un impact al contextului în evaluare. Astfel, dacă copilul 
dumneavoastră este evaluat imediat după un alt coleg care știe foarte bine, contrastul dintre prestația celor 
doi elevi face ca profesorul să dea o notă mult mai mică fiului/fiicei dumneavoastră (dascălul este 
impresionat de modul în care răspunde primul elev și – datorită acestui fapt – cel de-al doilea elev pare mult 
mai slab decât este în fapt). Dar efectul de contrast poate să acționeze și invers. Dacă copilul dumneavoastră 
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este ascultat după ce profesorul a examinat un elev care nu a știut nimic, contrastul face ca prestația 
fiului/fiicei dumneavoastră să pară mult mai bună (ceea ce duce, de multe ori, la o notă mai mare).  

Ce trebuie să facă părintele? Evident că nu își poate învăța copilul să evite sau să folosească în 
favoarea lor aceste efecte. Dar se impune o discuție cu el prin care să atenueze stresul provocat atunci când 
nota primită este mai mică decât aceea la care cel mic se aștepta (și credea că o merită). O perspectivă utilă 
(dar care, de obicei, își arată efectele la copiii mai mari) este să-i explicați că nota contează mai puțin, cât 
și cum a învățat este adevăratul câștig în urma procesului de învățământ. Este important să faceți acest 
lucru într-un echilibru: nota nu trebuie să fie unicul scop pentru care copilul învață, dar nici nu trebuie să 
își piardă complet valoarea în ochii lui. Mai degrabă, nota este un un feedback pe care cel mic îl primește 
de la dascăl, feedback în urma căruia știe ce are de făcut, ce elemente trebuie îmbunătățite și ce progrese 
făcute trebuie menținute 

6. Eroarea logică presupune că dascălul va lua în calcul elemente neimportante pentru obiectivele 
pe care le are procesul de evaluare propriu-zis: spre exemplu elevii mai sociabili, mai activi la clasă, care 
vorbesc într-un limbaj mai elaborat, care sunt îmbrăcați mai îngrijit, care sunt cuminți și nu tulbură niciodată 
ora etc. 

Concluzie: - părintele trebuie să știe că școala este formată din oameni și acolo unde există resursă 
umană este posibil să apară și erori 

 - „parteneriatul critic” dintre școală și familie trebuie să continue, să fie bazat pe încredere și 
deschidere de ambele părți 

 
Bibliografie: 
1. Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor- ghid metodologic general; autori: 

prof.univ.dr. Dan Potolea , prof.univ.dr. Ioan Neacșu și prof.univ.dr. Manole Manolescu,  
2. http://www.referat.ro/referate/download/Erori_in_evaluarea_didactica_93d31.html 
3. http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/Metode-de-evaluare-si-erori-

in54.php 
4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50_53_Aspecte%20psihologice%20ale%20erorilo

r%20de%20evaluare.pdf 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. 
IMPORTANŢA, SCOPUL ŞI MODALITĂŢILE DE REALIZARE A 

ACESTEIA 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR. VOINEA CONSTANŢA 
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIPESCU”, BUZĂU 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. Misiunea noastră ca dascăli este aceea de a pregăti 
elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile 
învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, 
un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, 
cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui 
educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se 
ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii 
asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. Opţiunea pentru una sau alta dintre 
metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele complementare) constituie rezultanta 
mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, 
particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / 
experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar problema modului în care cadrele 
didactice aleg una sau alta dintre metodele / tehnicile de evaluare. 

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

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

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“ este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
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al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, învăţătorul evidențiază reușitele elevilor până în 
acel moment. Aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și vor cataliza energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Itemii care alcătuiesc evaluarea inițială trebuie 
aleşi cu mare atenție, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca 
aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea 
următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza: ,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Radu, Ion ,Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
VOINEA IULIA GEORGIANA; COLEGIUL TEHNIC MATASARI 

 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea sumativă se 
realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are 
funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, 
evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. 
Ca profesor de istorie evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul 
acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. Evaluarea formativă e la fel de 
importantă, deoarece mă ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin 
intermediul evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi 
sau module, examene de bacalaureat etc., sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la 
consolidarea finală a informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate . 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj . 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 



 

 

subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor.  

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

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA ISTORIE 
 

PROF.VOLINTIRU GEORGETA CLAUDIA 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ BRALOŞTIŢA 

 
Evaluarea este un fenomen complex, prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra starii unui fapt, 

proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care le culegem şi cu ajutorul unui instrument 
care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne referim.Evaluarea are numeroase 
definiţii şi vizează numeroase aspect , pe care îmi propun să le evidenţiez în acest studiu.Din punct de 
vedere didactic evaluarea constă într-o măsurare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor 
sau a gradului de proximitate a unui rezultat şcolar în raport cu o normă. 

În domeniul scolar termenul de evaluare are sensul de a atribui o nota sau un calificativ unei prestaţii. 
Evaluarea în şcoală trebuie realizaăt în funcţie de mai mulţi factori care intervin în desfăşurarea acestuia, 
cum ar fi: factorii generali, factorii umani şi însuşirile acestora şi componentele de instrucţie şi educaţie. 

Rezultatele care se obţin sunt rezultatul tuturor acestor factori, iar procesele evaluative vizează 
estimarea contribuţiei lor în desfaşurarea activitaţii didactice. 

Procesul de evaluare are mai multe caracteristici, dintre care voi menţiona urmatoarele: 
Evaluarea şcolară urmareşte progresul elevului. 
Evaluarea trebuie să fie în sprijinul procesului educativ. 
Pentru a evalua corect, profesorul trebuie sa fie neutru şi obiectiv . 
A evalua un elev înseamna a-i transmite iniţial informaţii utile. 
Evaluarea trebuie să-l ajute pe elev deoarece o sa fie evaluat toata viaţa. 
Evaluarea trebuie să se adreseze unei fiinţe în devenire, care n-a încheiat procesul de dezvoltare , deci 

nu trebuie să-l sperie pe elev. 
Având în vedere că evaluarea este o acţiune complexă trebuie să urmărim atât masurarea 

fenomenelor, dar şi interpretarea şi aprecierea datelor obţinute pentru a putea în final să procedăm la 
adaptarea deciziilor ameliorative.Alaturi de predare şi învaţare, evaluarea reprezintă o funcţie iniţială şi o 
componentă a procesului de învăţământ.Cele trei tipuri de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă) sunt 
într-o strânsă relaţie . 

Evaluarea inițială sau „răul necesar” este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în procesul 
de învățare. Ea se realizează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească nivelul de 
pregătire a elevilor în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care urmează. 

Obiectivele acestei evaluări privesc cunoașterea capacităților generale de învățare ale elevilor, a 
faptului că aceștia stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținuturilor programului care 
urmează. Ea se realizează în special prin probe scrise, probe care îndeplinesc o funcție predictivă, indicând 
condițiile prin care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. 

Evaluarea inițială este importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin 
prisma nivelului de cunoștințe deținute de aceștia sau abilități pe care le au ci și prin faptul că poți afla, la 
nivel 0, cum scriu, citesc sau gândesc. 

De aceea, tot timpul pun un accent deosebit pe evaluarea inițială la disciplina istorie. Această evaluare 
o fac printr-un test scris de nivel mediu în care folosesc atât itemi obiectivi cât și itemi subiectivi, pe 
parcursul a 50 de minute. Tot timpul, folosesc un text istoric cu întrebări ale căror răspunsuri pot fi găsite 
în text sau pe baza textului. 

Testul inţtial aplicat elevilor claseia V-a mi-a aratat : 
- elevii au reuşit sa realizeze exerciţiile de identificare. dar au întampinat dificultaţi în a formula 

raspunsuri mai complexe, cu un limbaj specific istoric; 
- în general, detin cunostinte privind simbolurilor nationale si europene. dovedind interes pentru 

disciplina istorie; 
- complexitatea testului a fost una medie. folosindu-se, itemi semiobiectivi si subiectivi; 
- clasa este una de nivel mediu, existand cateva ..varfuri" si cativa .,codasi". 
MASURI: 
-trebuie mentinut interesul pentru istorie prin activitati stimulative, centrate pe cooperarea elevilor. 



 

 

-trebuie pus accentul pe dezvoltarea limbajului de specialitate si pe folosirea corecta a termenilor 
istorici. 

-metodele folosite vor fi cele activ - participative tocmai pentru a determina pe elevi sa identifice si 
si sa descrie sursele istorice, sa devina capabili a descrie procese sau fapte istorice. urmand un plan. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. Procesul evaluativ 
își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze 
nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție 
de reacțiile celuilalt. 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. VRABIE CRISTINA MARIA 
COLEGIUL VASILE LOVINESU-FĂLTICENI 

 
 Evaluarea constituie o acțiune complexă care presupune realizarea mai multor operații. Interesul 

pentru verificarea și aprecierea (măsurarea) cât mai obiectivă a cunostintelor si performantelor elevilor 
constituie o operatie implicata in orice activitate didactica. 

 În zilele noastre se constată o tendință de trecere de la învățământul tradițional la cel modern, tendință 
ce se manifestă și în domeniul evaluării.  

 După cum bine știm, în efectuarea practică a evaluării competențelor și performanțelor elevilor se 
folosesc metode, forme și procedee diverse. Există două tipuri de evaluare: una tradițională, sumativă sau 
cumulativă, care realizează un bilanț al performanțelor elevilor pe o anumită perioadă și o alta formativă 
sau continuă, urmărind o mai strânsă corelare a acțiunilor evaluative cu procesul de instruire. 

 Însă în acest articol ne vom referi strict la evaluarea inițiala care se realizează de catre toți profesorii 
și elevii la începutul fiecărui an școlar. În teorie rolul testelor inițiale este acela de a stabili niște puncte de 
reper de la care profesorul pleacă în demersul său didactic pe parcursul unui an școlar. Corelate cu notele 
de pe parcursul semestrului, rezultatele la testele inițiale ar trebui să fie punctul de plecare al progresului 
școlar – un instrument de măsurare a acestuia și un reper calitativ al muncii profesorului si totodată al 
elevului.  

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 In cele ce urmeaza voi prezenta concluziile care se desprind in urma aplicarii testelor initiale la 
disciplinele din aria curriculara sosio-umane, la liceul in care imi desfasor activitatea. Ca responsabil de 
comisie metodica, am sarcina de a realiza la fiecare inceput de an scolar, un raport cu privire la rezultatele 
si interpretarea testelor initiale. Iata care au fost aceste concluzii: 

 Modelele de testele aplicate au fost elaborate de către profesorii din scoală. Subiectele elaborate la 
clasele IX-XII au ţinut cont de conţinuturile şi competenţele din anul anterior, verificându-se însă și nivelul 
iniţial de cunoştinţe al elevilor vis-a-vis de ceea ce înseamnă disciplina predată. Aceste teste s-au dovedit a 
fi utile, având în vedere rezultatele diferite pe care le-au obţinut elevii din aceeaşi clasă sau din clase 
paralele, care au lucrat în condiţii asemănătoare. 

Notele obținute de elevi nu au fost tocmai îmbucurătoare la toate disciplinele și nici la toate clasele. 
Media pe clase a fost între 3,5 și 8,90. Testele s-au aplicat în condiţii mai mult sau mai puţin bune ( au fost 
clase la care economia, religia, logica, etc.era ultima oră din program). Totuşi, aceasta nu explică în 
totalitate nivelul redus al rezultatelor, care a fost influenţat şi de o serie de alte aspecte negative întâlnite pe 
parcursul anului şcolar anterior: 

- dezinteresul unor elevi faţă de şcoală, în general, şi faţă de economie, religie ,logică, psihologie, în 
condiţiile în care, pentru o programă foarte încărcată în conţinuturi şi competenţe, acestor discipline le sunt 
alocate doar o oră pe săptămână; 

- numărul scăzut de manuale la majoritatea disciplinelor ( economie, religie etc) 
- nivelul scăzut de pregătire generală a unor clase, reflectat şi prin media scăzută la testul iniţial  
Aceste probleme sunt însă general-valabile, ele nu afectează calitatea actului educaţional numai la 

geografie, istorie, discipline socio-umane sau religie, ci la toate disciplinele, în general, sau la o mare parte 
din ele. 

Faţă de cele constatate mai sus, propunem o serie de măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dintre care 
doar o parte stă în puterea cadrelor didactice să le aducă la îndeplinire: 

1) Elaborarea, prin Serviciul Naţional de Evaluare, a unor teste standardizate pentru fiecare disciplină 
şi an de studiu, dar care să respecte cu adevărat cerinţele minimale pentru un test de evaluare iniţială, în 
mai multe variante şi care să poată fi aplicate la toate clasele în aceleaşi condiţii; 



 

 

2) Extinderea perioadei de aplicare, astfel încât elevii să nu mai dea 4-5 teste într-o singură zi; 
3) Aplicarea în mod curent de teste de evaluare sumativă (teste curente) concepute pe structura 

testelor de evaluare iniţială.  
4) Desfăşurarea de activităţi cu caracter remedial la clasele şi/sau cu elevii la care s-au constatat cele 

mai multe deficienţe, în limita timpului disponibil, având în vedere programul şi aşa foarte încărcat al 
elevilor şi al cadrelor didactice; 

5) Acordarea unei atenţii deosebite pentru pregătirea la economie pentru elevii de la profilurile 
Servicii/Turism şi alimentaţie, si socio-umane la Logica si argumentare, care au aceste discipline ca 
alternativă pentru proba la alegere în cadrul examenului de bacalaureat. 

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR, VULPE IONELA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI”, TG JIU 
 
 Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. În prezent, evaluarea 
presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

 Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale şi metode moderne sau 
alternative. Sunt numite metode tradiţionale deoarece au fost consecrate în timp şi sunt utilizate cel mai 
frecvent deoarece aceastea asigură cadrului didactic un control mare asupra nivelului de pregătire a clasei, 
o apreciere amănunţită, o ierarhizare, dar şi o sancţionare. 

 Metodele de evaluare alternative sau moderne indică faptul ca acestea s-au impus în practica şcolară 
în ultimii ani şi că se utilizează ori în locul, fie simultan ori în completarea celor tradiţionale. 

 Metode de evaluare tradiţionale 
 Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea instructiv-

educatică. Aceasta constă într-un dialog purtat între profesor şi elev, prin care primul urmăreşte să obţină 
informaţii cu privire la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevul precum şi capacitatea 
acestuia de a opera cu ele. Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze 
răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări suplimentare 
atunci când se află în impas. 

Această metodă este utilizată în special la disciplinele socio-umane care au ca obiectiv formarea unor 
capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare și prezintă următoarele 
avantaje : 

 oferă un feed-back rapid elevului, acesta putând să îşi corecteze imediat eventualele neînţelegeri; 
 dezvoltă capacitatea de comunicare a elevului; 
 permite cunoaşterea capacităţii de exprimare a elevului şi siguranţa cu care acesta operează cu 

noţiunile asimilate; 
 intensifică interacţiunea dintre profesor şi elev; 
 oferă posibilitatea profesorului de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de 

calitatea răspunsurilor date de elev. 
 Metoda are însă şi unele dezavantaje: necesită mult timp pentru evaluarea întregului colectiv de elevi, 

are un grad scăzut de obiectivitate putând fi influenţată de starea examniatorului, de gradul diferit de 
dificultate ale întrebărilor de la un elev la altul. 

 Evaluarea prin probe practice vizează să identifice capacitatea elevului de a aplica practic 
cunoştinţele teoretice dobândite. Această metodă reprezintă liantul între „a ştii” şi „a face” şi se aplică 
atunci când se evaluează conţinutul practic şi experimental al instruirii, oferind informaţii de asemenea cu 
privire la însuşirea conţinutului conceptual, fiind utilizată în special la disciplinele: educaţie tehnologică, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică. 
Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele 
realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. 
  



 

 

Metode de evaluarea moderne/alternative 
 Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actual în învăţământul românesc 

sunt: 
Ø Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice; 
Ø Referatul; 
Ø Portofoliul; 
Ø Proiectul; 
Ø Autoevaluarea. 
 Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un 

anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-otemă. Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată. 

 Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc. Deoarece aceasta 
conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă cartea de 
vizită a elevului. 

Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elev, 
uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la altu sau chiar de la un 
ciclu de învăţământ la altu. 
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TESTELE INIȚIALE LA CLASA A VI-A – DE CE REZULTATELE NU 
SUNT SATISFĂCĂTOARE 

 
WATZLAWEK FLORENTINA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ȘTEFAN ODOBLEJA 
DROBETA TURNU SEVERIN 

 
In fiecare an aplic testele inițiale la clasa a VI-a, deși imi spun că voi prefera o alta modalitate de a 

teste cunoștințele despre științe ale naturii - desigur care au mai multa legătură cu ceea ce vor invăța sau 
aprofunda la disciplina FIZICĂ în sine, de acum încolo. Ideea aceasta îmi tot apare, ciclic, și ca urmare a 
faptului că rezultatele pe care le obțin elevii testați nu sunt dintre cele mai îmbucurătoare. De obicei, este 
un tablou sumbru, care atestă încă o dată faptul că elevii nu au dobândit în mod conștient informații, termeni 
și definiții, nu pot face corelații ( vezi aici transformări ale unităților de măsură pentru lungime sau masă, 
deși ele se studiază incă din clasa a III-a) sau nu au capacitatea de a identifica relații de tip cauză-efect ori 
succesiunea logică a unor elemente/ evenimente.  

Ce urmăresc , de obicei, prin această evaluare inițială la disciplina fizică?  
- identificarea nivelului de achiziții inițiale ale elevilor în termeni de competențe, în vederea asigurării 

demersului educativ pentru etapa următoare; 
- crearea unei legături între o stare inițială şi una viitoare, pentru a putea realiza la finalul fiecărei 

perioade, raportarea performanțelor elevilor în termen de progres; 
- crearea premiselor pentru elaborarea unor planuri individuale de învățare, pentru elevii 

neperformanți, în vederea aplicării acestora pentru susținerea învățării viitoare. 
 Pentru acest an școlar testul inițial a fost structurat în două părți. Partea I a cuprins itemi obiectivi de 

tip alegere duală şi itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt/ de completare Partea a II-a a cuprins itemi 
semiobiectivi de tip întrebare structurată.. Pentru proiectarea testului a fost utilă trecerea în revistă a 
tipologiei itemilor cu avantajele și dezavantajele utilizării lor, desigur aceasta având un caracter orientativ. 

1. Itemi cu alegere duală 
Ca rezultate ale invățării am urmărit: 
-cunoaşterea de către elev a unor informații punctuale, termeni, definiții;  
- capacitatea elevului de a identifica relații de tip cauză-efect, succesiunea logică a unor evenimente. 
Avantaje: într-un timp scurt se măsoară un volum relativ semnificativ de rezultate ale învățării. 
Dezavantaje: testează cu precădere competențe plasate la niveluri cognitive inferioare; şansa elevului 

de a selecta răspunsul corect este de 50%.  
Exemplu :  
1. Completează spațiile libere astfel încât egalitățile să devină corecte: (20p)  
a) 24m +30 cm + 0,46hm =.............. m  
b) 10h 12 min – 9h 58 min =……………min  
c) 2222cm = ............mm = ..............dm 
2. Citeşte cu atenție afirmațiile de mai jos. Pentru fiecare afirmație, încercuieşte A dacă apreciezi că 

este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă: (15p)  
a) Cuprul este singurul metal care permite trecerea curentului electric. A F 
b) Magneții atrag fierul. A F 
c) În apă, sarea de bucătărie se topeşte. A F 
2. Itemi de tip pereche 
Rezultate ale invățării: vizează capacitatea elevului de a identifica relația existentă între două 

elemente date. 
Avantaje : au o formă compactă care face posibilă măsurarea unui volum mare de rezultate ale 

învățării într-un timp relativ scurt cu folosirea judicioasă a foii de test. 
Dezavantaje : antrenează capacități de tip reproductiv; există dificultatea de a găsi material omogen 

semnificativ pentru proiectarea itemilor. 
  



 

 

3.Itemi cu alegere multiplă 
Rezultate ale învățării: care vizează diferite tipuri de produse ale învățării, de la simple noțiuni, 

(concepte, termeni, etc) până la conștientizarea propriilor strategii individuale de învățare. 
Avantaje : se caracterizează printr-o mare fidelitate; se cuantifică cu ușurință; într-un timp scurt se 

măsoară un volum relativ semnificativ de concepte, noțiuni termeni, principii. 
Dezavantaje : necesită un timp îndelungat de elaborare; utilizarea abuzivă a acestui tip de item 

conduce la familiarizarea elevilor cu această formă de evaluare; nu stimulează exprimarea personală şi 
creativitatea în abordarea sarcinii de lucru. 

4.Itemi cu răspuns scurt/de completare 
Rezultate ale învățării: vizează niveluri inferioare din domeniul cognitiv 
Avantaje : sunt utili în evaluarea cunoștințelor factuale, dar măsoară mai mult decât simpla 

recunoaștere și memorare; solicită un anumit grad de coerență în realizarea răspunsului; sarcina structurată 
și răspunsul scurt cerut permite focalizarea elevului asupra cunoștințelor și deprinderilor vizate. 

Dezavantaje: sunt dificil de utilizat pentru măsurarea nivelurilor cognitive superioare; răspunsul 
foarte scurt cerut poate inhiba dezvoltarea creativității. 

Exemplu:  
3. Completează spațiile libere de deasupra săgeților cu denumirea transformării de stare de agregare 

corespunzătoare, aleasă din următoarea listă: vaporizare, condensare, topire, solidificare. (10p) 
 solid lichid vapori  
5.Întrebarea structurată 
Rezultate ale învățării: vizează atât nivelurile cognitive inferioare, cât şi pe cele superioare. 
Avantaje : evaluarea unei mari varietăți de produse ale învățării; valorifică o diversitate de surse din 

realitate (caracter autentic); permite evaluarea sistematică și focalizată a competențelor. 
Dezavantaje : materialele stimul sunt relativ dificil de identificat, selectat, proiectat; independență 

redusă în soluționarea sarcinilor de lucru, deoarece uneori răspunsul la acestea poate depinde de răspunsul 
la cele precedente. 

Exemplu :  
1.Într-un concurs de alergare pe distanța de 50 m, șase elevi au înregistrat următorii timpi:  
7,2 s  6,8 s  8,3 s  7,1 s  7,8 s  7,0 s  
a) Scrie în ordine crescătoare valorile timpilor înregistrați în concurs de cei șase elevi. 
b) Calculează intervalul de timp dintre momentele în care primul, respectiv ultimul concurent trece 

linia de sosire. 
2. Pentru a măsura înălțimea unei sticle de lapte, folosește o riglă. El așază pe masă sticla şi ține 

rigla vertical în fața acesteia, cu diviziunea 0 în partea de jos. Pentru a citi pe riglă înălțimea sticlei, Mihai 
privește de la o anumită distanță, având capul înclinat și mai sus față de sticlă.  

a)Precizați două greșeli în metoda de măsurare folosită de Mihai (care conduc la un rezultat eronat 
al măsurătorii). 

b) Descrieți un mod de lucru care poate fi utilizat pentru ca Mihai să măsoare corect înălțimea sticlei. 
6.Rezolvare de probleme 
Rezultate ale învățării: vizează procese cognitive diverse și complexe, care pot fi: explorare și 

înțelegere; reprezentare și formulare; planificare și executare; evaluare și argumentare. 
Avantaje : evaluează și poate crea situații de învățare ce dezvoltă creativitatea, gândirea divergentă, 

imaginația, capacitatea de transfer, de generalizare sau/și de concretizare a informațiilor şi procedeelor. 
Dezavantaje : necesită un timp lung de elaborare; există pericolul apariției de șabloane, atât în 

formulare cât şi în abordarea sarcinilor de lucru; este posibilă o anumită subiectivitate în evaluare. 
Am proiectat și matricea de specificație care însoțește testul inițial. Aceasta este un instrument care 

certifică faptul că acest test măsoară competențele vizate şi are validitate de conținut: liniile matricei 
prezintă conținuturile abordate, iar coloanele matricei conțin competențele vizate corespunzătoare 
nivelurilor cognitive evaluate. Exemplele de itemi sunt arătate mai sus. Evident, testul poate fi imbunatățit, 
prin prezentarea unui desen explicativ la itemul corespunzător sau poate fi aplicat și on-line, lucru care 
completeaza și valideaza nivelul competențelor digitale ale elevilor. In acest caz, vorbim și de un profesor 
adaptat la cerințele actuale, de a poseda competențe digitale de aplicare a T.I.C. în procesul de 
predare/evaluare.  



 

 

 Punctajele mici obținute arată că elevii nu au competențele vizate corespunzătoare nivelului vârstei 
și a celor cognitive evaluate, deși conținuturile evaluate au fost în acord cu programele parcurse. 

 

 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. ZAFIU ELENA-MAGDALENA 
ŞCOALA GIMNAZIALA,,MIHAI EMINESCU”, 

 COSTINEŞTI, JUD. CONSTANŢA 
 
 „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument 

unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională". - Gilbert De 
Landsheere 

 Evaluarea iniţială îşi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi să le ierarhizeze, de 
aceea se recomandă ca aceste performanțe să fie raportate la bareme de evaluare sau de apreciere. Scopul 
evaluării inițiale este de a reuși să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării 
școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația 
cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un 
exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că 
rezultatele ei nu se consemnează în catalog, se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor 
propuși și astfel rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Cadrul didiactic trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele  

 Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc 
completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere 
globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 Ca o concluzie, putem afirma că evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoştintele şi acele capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi. 
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TIPURI DE LECTURĂ ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
ARTEA ŞI IMPORTANŢA LECTURII 

 
PROF. DOBREA MONICA 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ÎNV. N. PÂSLARU” CAŞIN, JUD. BACĂU 
 
 Termenul de „lectură” (fr. „lecture”, lat. „lectura”) se defineşte ca fiind parcurgere a unui text scris 

sau tipărit pentru a lua cunoștință de conținutul lui. 55 În altă ordine de idei, lectura, în sens larg, apare ca o 
metodă esenţială de învăţare, cu rol de a îi introduce pe elevi în tehnica utilizării textului scris – manuale, 
opere literare sau ştiinţifice, enciclopedii, dicţionare, etc. 56. Utilizată în acest scop, lectura devine un mijloc 
de evoluţie a individului, asigurându-i informaţiile necesare unei dezvoltări complete si echilibrate. 
Bineînţeles că societatea de azi, subtil sau nu, ne determină să ne întebăm: „Mai este lectura importantă? 
Este cazul să mai acordăm acestei metode de învăţare atât de multă atenţie ca în secolul anterior, în această 
perioadă a informatizării întregii societăţi?” Răspunsul este afirmativ şi aşa va fi mereu. Încă din cele mai 
vechi timpuri şi pentru totdeauna, lectura trebuie să fie un mod de viaţă, fie că vorbim de lectura online sau 
de cea clasică.  

Începută încă din clasele primare sau chiar din învăţământul preşcolar – sub forma lecturii după 
imagni, lectura apare ca manifestare a lucrului cu litera, cuvântul, textul, cartea. Ulterior, pe măsură ce 
elevul înaintează pe treptele sistemului educaţional, lectura se diversifică, se îmbină cu alte metode de 
învăţare, devine un mijloc de existenţă. Astfel, în gimnaziu, contactul cu textul literar, respectiv nonliterar, 
presupune citirea unor texte literare şi nonliterare diverse; identificarea informaţiilor esenţiale şi de detaliu 
dintr-un mesaj scris; recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic sau liric, a 
procedeelor de expresivitate; folosirea unor tehnici de lucru cu textul; analiza şi interpretarea textelor epice, 
lirice şi dramatice; identificarea valorilor etice şi culturale într-un text dat.57 

În acest context, al instituţionalizării lecturii, se remarcă, iniţial, caracterul obligatoriu al acesteia, în 
cadrul sistemului de învăţământ, pentru ca, ulterior, si de dorit, aceasta să devină o plăcere a elevului. 
Şcolarul citeşte de la notiţe la cerinţe, de la informaţii biografice la jurnale, de la reţete la articole de ziar şi 
le transformă, mintal, în funcţie de experienţele anterioare, rezultând, astfel, un produs personal. Astfel, un 
rol important în dezvoltarea lecturii individuale este conferit şi de lectura textelor nonliterare, în clasele 
gimnaziale. Pe de o parte, este nevoie de lectura acestora, dar şi de construirea acestora. Pe de altă parte, 
acest tip de text poate fi uşor transformat în text literar, cu diferite valenţe, aşa cum a fost el folosit şi de 
scriitori, de-a lungul timpului, cu diferite finalităţi - comică, biografică,: Ion Luca Caragiale – „Proces 
verbal”, Ion Creangă – „Amintiri din copilărie”, Lucian Blaga – „Hronicul şi cântecul vârstelor”, Mircea 
Eliade – „Romanul adolescentului miop” 

Pentru a putea discuta despre modul eficient de valorificare a lecturii în orele de limba română din 
gimnaziu, este necesară o prezentare a câtorva dintre tipurile de lectură pe care le consider definitorii pentru 
ciclul gimnazial:  

1. Lectura liniară, iniţială, de suprafaţă, care păstrează cititorul la primul nivel de înţelegere a textului. 
Prin ea, textul este parcurs de la început la final, ritmic, dar, fără aprofundare prin alte tipuri de lectură, 
aceasăt este sortită monotoniei.  

2. Lectura receptivă – analitică - adaugă celei de mai sus dorinţa de asimilare a informaţiei transmise 
şi se remarcă printr-un caracter intens al trăirilor. Apare variaţia de ritm care poate asigura delimitarea 
părţilor esenţiale ale textului (momentele subiectului) şi receptarea cu succes a emoţiilor transmise. 

3. Lectura literară, asimilată operelor literare şi care este condiţionată de acceptarea spaţiului ficţional 
al textului. Un rol important de data aceasta îl are definirea tipului de text propus lecturii deoarece, în funcţie 
de forma şi structura acestuia, lectura cunoaşte alte valenţe: roman,, poezie, nuvelă, schiţă, legendă, etc. 

 
 
56 Carte ppt sibiu 
57 De la lectura explicativă la lectura predicativă, Revista Limba Română Nr. 1-2, anul XXI, 2011 
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4. Lectura informativă – are rol de selecţie la nivelul textului, pentru a valorifica cuvinte cheie, 
motive, informaţii importante, etc. Scopul este dat acum de nevoia delimitării acelor informaţii considerate 
de cititor drept importante, prin parcurgerea destul de rapidă a textului. 

În acest context, lectura literară, sub forma lecturii explicative, reprezintă un element esenţial în 
cadrul procesului instructiv- educativ al elevilor din ciclul gimnazial şi trebuie abordată corect şi coerent. 
Din acest motiv, voi acorda o atenţie sporită a acestui zip de lectură menit, consider eu, să dezvolte 
personalitatea elevului de gimnaziu. În acest sens, un prim pas este dat de pregătirea lecturii, prin 
prezentarea cuvintelor noi sau a celor care ar putea pune dificultăţi de înţelegere copiilor. Tot acum , 
profesorul încearcă să le motiveze elevilor interesul pentru tipul de text abordat, prin diferite tehnici – 
conversaţii, imagini, prezentări video, etc. Urmează pasul lecturii individuale, în gând sau în şoaptă, urmat 
de lectura model a profesorului sau a unui elev care stăpâneşte foarte bine această capacitate. Aceste etape 
au drept scop familiarizarea cu textul literar. Se poate trece apoi la citirea în lanţ a textului, cu avantajul că 
poate valorifica un număr mare de elevi în cadrul procesului, cunoscut fiind faptul că elevii au nevoie să îşi 
exerseze capacităţile de lectură cu voce tare. Aceste etape sunt combinate cu altele, nu mai puţin importanţe, 
precum: citirea selectivă, pe baza cerinţelor cadrului didactic, povestirea orală sau scrisă, exerciţii de 
scriere, de valorificare a sensului cuvintelor şi chiar de exerciţii de memorare, acolo unde este cazul, 
elaborarea planurilor simple şi dezvoltate ale textului. 58  

Un aspect foarte important în cadrul lecturii ca metodă de învăţare este alegerea, cu profesionalism, 
a textelor supuse procesului educativ. Este foarte bine ştiut că, pe lângă lectura instituţionalizată, de la 
nivelul şcolii, copii trebuie să abordeze şi lectura individuală, extraşcolară. În acest sens, alegerea unui text 
– autor care să suscite interesul elevilor este definitoriu pentru crearea unui cadru intelectual şi moral 
propice dezvoltării acestei abilităţi a individului. Pe de altă parte, procesul de lectură de la nivelul clasei 
trebuie însoţit de metode participativ – active de valorificare a conţinuturilor abordate de textele literare, 
ştiut fiind faptul că monotonia poate deveni un inamic de temut al profesorului în cadrul procesului de 
învaţare.  

Voi prezenta, în continuare, câteva aplicaţii prin care se poate valorifica lectura textului literar, luând 
ca text suport opera „Matilda” de Roald Dahl. Astfel, o metodă care poate asigura succesul orelor de 
literatură este lectura predictivă, care incită la reflecţie. O astfel de activitate se poate realiza individual sau 
în grupuri. Pledez pentru cea de-a doua variantă deoarece, astfel, se modelează şi spiritul de echipă al 
elevilor. Avantajul acestui tip de lectură este dat de imaginea de „scriitori” pe care copiii şi-o pot construi 
despre ei.  

1. Cu ajutorul metodei brainstorming, elevii pot oferi diferite sensuri pentru semnificaţia titlului, 
înainte de parcurgerea acestuia. (Matilda – numele unei fete orfane, numele unei profesoare, numele unei 
fete inteligente, etc.) Explicaţiile elevilor sunt păstrate pe fişe până la finalul parcurgerii textului pentru a 
analiza în ce măsură prezicerile se adeveresc.  

2. Ca lectură individuală la clasă sau acasă, elevii primesc diferite părţi ale romanului, cerându-le să 
răspundă la întrebările următoare: „Ce crezi că se va întâmpla?” – înainte de parcurgerea fragmentului 
destinat lecturii şi „Ce s-a întâmplat” – după parcurgerea fragmentului. Răspunsurile acestora vor fi 
discutate frontal, în clasă. Această metodă este folosită până la finalul cărţii, când elevii vor descoperi că 
răspunsurile pentru cea de-a doua întrebare duce, de fapt, la planul de idei al textului.  

O altă metodă de succes poate fi cea a ciorchinelui, în care, pe baza informaţiilor selectate pe parcursul 
lecturii, elevii pot formula noţiuni legate de personaje şi de evoluţia acestora în text. Se pot realiza conexiuni 
între personaje şi delimita trăsături definitorii ale acestora. Ciorchinele poate fi completat, spre bucuria 
şcolarilor, atât cu noţiuni proprii, cât şi cu citate din text, imagini preluate sau creaţii proprii. În continuarea 
ciorchinelui, poate fi valorificată şi diagrama Venn, care poate intersecta diferite personaje ale textului 
pemtru a discuta despre asemănările şi deosebirile dintre ele: Matilda – d- ra Honey, D-ra honey – d-na 
Trunchball, D-ra Honey – mama Matildei, etc. Diagrama Venn poate fi valorificată nu numai pentru 
creioanrea personajelşor, ci şi a spaţiilor: şcoală – casă – bibliotecă, de exemplu.  

Pe de altă parte, atunci când se realizează lista bibliografică a elevilor, trebuie să se ţină cont de mai 
multe aspecte particulare. Este adevărat că o carte îi poate fi prieten elevului, îi poate stimula imaginaţia, 
dezvolta limbajul, poate contribui la creşterea încrederii în sine, dar acest lucru se realizează în tăcere şi cu 

 
58 Nodalităţi de abordare şi stimulare a lecturii în orele de limbaa română din  ginnaziu – Găiaţanu Cristiana oana, Şcoala 
gimnazială Iulia haşdeu, Galaţi 



 

 

răbdare. O lectură deschide orizontul spre alte lecturi si universuri de cunoaştere. Toate aceste deziderate 
se pot împlini dacă se au în vedere aspecte importante precum: particularităţile de vârstă ale elevilor, 
climatul familial, preferinţele lor. Ceea ce părea de nelipsit din lecturile obligatorii ale copilăriei noastre 
poate să nu se regăsească printre preferinţele elevilor de azi. De aceea, cel mai important aspect al relaţiei 
profesor – elev, în ceea ce priveşte lectura, consider că este deschiderea velor doi spre înţelegerea nevoilor 
de lectură şi a valorilor culturale naţionale.  

În aceste sens, anexez o listă a unor posibile lecturi suplimentare pentru elevii claselor gimnaziale, 
insistând, încă o dată, asupra aspectelor individuale care nu trebuie neglijate. 

1. Grigore Alexandrescu, „Fabule” 
2. Alphonse Daudet, „Piciul” 
3. Antoine de Saint-Exupery, „Micul prinţ” 
4. Mark Twain, „Prinţ şi cerşetor”, „Aventurile lui Mark Twain” 
5. Charles Dickens, „Marile spreanţe” 
6. Selma Lagerlof, Minunata călătorie a lui Nils Holgerson 
7. Petre Ispirescu, „Greuceanu” 
8. Ioan Slavici, „Aleodor împărat” 
9. Alexandru Mitru, „Legendele Olimpului” 
10. I. L. Caragiale, „Momente şi schiţe” 
11.  Ion Creangă, „Amintiri din copilărie” 
12. C. S. Lewis, „Cronicile din Narnia” 
13. Johanna Spiri, „Heidi, fetiţa munţilor” 
14. J. K. Rowling, „Harry Potter” 
15. Sara Pennypaccker, „Clementina” 
16. Roald Dahl, „Matilda”, „Marele uriaş prietenos” 
17. R. J. Palacio, „Minunea” 
18. Alex Moldovan, „Olguţa şi un bunic de milioane” 
19. Ioana Nicolae, „Ferbonia” 
20. Marin Sorescu, „unde fugim de-acasă” 
 
SURSA: lectura.pasiunea.eu 

 

http://lectura.pasiunea.eu/tipuri-de-lectura_articol_2713.html


 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
AUTOR: CARMEN ZAHARIA 

 
Preocupările privind procesele de evaluare sunt stimulate de recunoașterea faptului că evaluarea este 

o componentă esențială a activității de învățământ în general, a procesului didactic în special. Evaluarea 
inițială presupune stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului deziderabil al copiilor, 
proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse. 

Evaluarea inițială ajută la perfecționarea procesului din etapele următoare. Evaluarea inițială 
reprezintă un act necesar în legătură cu luarea deciziilor în activitățile respective. Ea este menită să furnizeze 
informații necesare organizării activității pentru ca aceasta să se desfășoare în condițiile unei perfecționări 
continue.  

Evaluarea inițială reprezintă una din premisele unei conceperi a programului de instruire.  
Cunoașterea capacităților de asimilare a copiilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc și a 

gradului în care stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului etapei care urmează, 
constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității didactice. 

Această relație devine evidentă în situații în care educatorul începe activitatea cu copii al căror 
potențial nu îl cunoaște la începutul unui ciclu de învățământ. 

Evaluarea inițială dobândește o importanță deosebită și constituie o condiție a integrării copiilor, cu 
șanse de reușită, în activitatea preșcolară. 

Ținta acestui tip de evaluare privește cunoașterea capacităților generale de asimilare a copiilor, a 
faptului dacă copiii stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținuturilor programului 
care urmează. Evaluarea copiilor se realizează prin probe orale, probe practice și probe scrise. Datele 
obținute prin evaluarea de această natură ajută la conturarea activității următoare în trei planuri: modul 
adecvat de predare – învățare a noului conținut, aprecierea oportunității organizării unui program de 
recuperare pentru toată grupa de copii și adaptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unora dintre 
copii. 

Subliniind rolul și importanța acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor în activitatea care 
începe, R. Ausubel conchide : ”Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu eu spun 
: ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință.” 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ZAHARIA ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA BOSIA, JUD.IASI 

 
 Evaluarea în educaţie reprezintă procesul sistematic de colectare, analiză şi schimb de date privind 

procesele educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor, pentru a facilita învăţarea la nivelul 
tuturor părţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor să se bazeze pe evidenţe. Evaluarea 
este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat structural şi 
funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din 
ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi tehnici 
referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a 
tehnologiei didactice. 

 Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor implicate. 
Susţinem că evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea sistematică din 
experienţele personale. Mai mult decât atât este clar că în prezent punerea accentului pe autonomia şcolii 
şi pe importanţa autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi cadrele 
didactice într-o direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei implicaţi. 
Un alt element important este ideea că evaluarea ca parte a cadrului profesional de învăţare necesită 
interacţiune între toţi acţionarii sau actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în procesele 
de învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie motivantă 
atât pentru problemele puse în discuţie cât şi pentru activităţile incluse; să ofere un bogat cadru intern şi 
extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-back-ul;să includă 
(auto)evaluarea;să asigure feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învăţării. 

 Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 
conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; 
modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se 
evaluează.  

 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: 
evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Formele / tipurile de 
evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice de realizare și valorificare a 
operațiilor de măsurare- apreciere – decizie integrate la nivelul procesului de învățământ.  

• Evaluarea inițială – are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în 
procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui program de 
instruire. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să 
stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în 
activitatea care urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea 
capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care 
stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o 
condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 

• Evaluarea sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor școlare, realizând 
un sondaj atât în ceea ce privește elevii, cât și materia a cărui însușire este supusă verificării; 

• Evaluarea formativă ( continuă) - ,,marchează faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal, ‹‹erorile›› fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni ale elevului 
sau manifestări patologice” ( G.Landsheere, 1979).  

 Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror 
potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după cum poate fi 
necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. În 
concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare inițială, preocuparea cadrului didactic pentru 
cunoaşterea elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada 
frecventării grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din 
condiţiile integrării copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 



 

 

 Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit" ,iar instrumentul de evaluare reprezintă un 
element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este 
cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". 

 Au fost identificate și experimentate proceduri de evaluare care pot măsura obiective complexe ale 
domeniului cognitiv și afectiv, greu de cuantificat prin metodele clasice de evaluare. Noile strategii 
realizează o mai bună integrare a evaluării în procesul de învățământ, legând-o de instruire, facilitează o 
corelare a evaluării formative cu cea sumativă, conștientizează elevul cu privire la responsabilitățile sale, 
disponibilitățile și progresul înregistrat în învățare, stimulează autoevaluarea și motivația lor pentru 
învățare. Denumite și ,,evaluări alternative/ complementare”, ,,evaluări autentice” ele includ noi proceduri 
de măsurare și apreciere precum: portofoliul, investigația, metoda proiectului, Q-sort, observarea curentă a 
comportamentului. 

 Metodele și tehnicile de evaluare (care pot fi folosite și în evaluarea inițială) pot fi împărțite în: 
• Metode tradiționale cum ar fi: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• Metode alternative care oferă cadrului didactic informații suplimentare despre activitatea și nivelul 

pregătirii elevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a comportamentului elevului, 
investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; 

• Metode evaluativ – stimulative care încearcă să situeze elevul în centrul actului de predare – învățare 
– evaluare. Tipurile acestor metode se regăsesc și în cele alternative, și acestea ar fi: observarea și aprecierea 
verbală, chestionarea orală (curentă, finală), investigația, portofoliul, autoevaluarea, baremul (grilă de 
evaluare), teste docimologice (inițiale, de progres, finale – cu diferite categorii de itemi), testul de 
comprehensiune a lecturii (test de completare – pe cinci nivele de întrebări), notarea compozițiilor. 

 Fiecare din metodele și tehnicile de verificare enunțate prezintă avantaje și limite. Verificarea 
completă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive și educație se obține prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

 ,,Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” ( Etienne Brunswic).Pentru a-și putea îndeplini rolul care 
i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii și metode care, puse în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate 
a procesului de evaluare și în același timp ușurează munca evaluatorului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA LIMBA FRANCEZĂ 
 

PROFESOR : ZAMFIR MIHAELA 
LICEUL TEHNOLGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 FETEŞTI, IALOMIȚA 
 
În sistemul educativ actual, evaluarea este, alături de predare, o funcție definitorie a procesului de 

învățământ. Componentă finală a procesului didactic, evaluarea este înțeleasă ca un mecanism ce se ocupă 
de controlul cunoștintelor, dar si de notare, fiind un sistem eficient de gestionare a deprinderilor, asigurând 
asocierea dintre obiectivele urmărite, mijloacele utilizate și rezultatele obținute. 

Tot acest proces se contituie în patru etape successive : 
-Intenția- ce se raporteaza la scopul si modalitatea de evaluare. 
-Măsurarea, presupune adunarea informațiilor legate de ceea ce se intenționează a fi măsurat, 

organizarea acestor informații și analiza acestora. 
-Aprecierea este a treia etapă din acest demers pedagogic și constituie emiterea unei judecăți de 

valoare pe baza informațiilor culese și interpretate, având rolul luării unei decizii, legate de acțiunile ce vor 
fi întreprinse în funcție de scopul evaluării. 

Evaluarea la limba străină se poate realiza prin aplicarea la clasă de către profesor, a unor procedee 
informale sau formale, cu test sau fără test. Evaluarea prin test, este o modalitate standardizată de evaluare 
a comportamentului unor indivizi în comparație cu alți indivizi, în aceeași situație dată, iar itemul este cea 
mai mică componentă identificabila a testului. Testul la limba străină se poate elabora în două etape-prin 
conceperea matricei de specificații și a situației de evaluare. 
CAPACITATE 
 

IDENTIFICARE  PRODUCERE 

CONȚINUT 
SEMNIFICAȚIE 
-sensul propoziției 
-ideea principală a 
paragrafului/a textului 
RELAȚII  
-referința 
-relații între elemente 
-structură 
ASPECTE COMUNICATIVE 
-opinii (personaje, autorul, 
cititorul) 
-mijloace stilistice 
-Situația de comunicare 

  

 
Descrierea comportamentului final așteptat de la elevi, depinde de claritatea obiectivului 

formulat în urma instruirii. 
Evaluarea predictivă sau inițială, etapa de verificare a cunoștințelor si deprinderilor elevilor, este 

necesară în scopul planificării riguroase a materiei de catre profesor, aceasta realizându-se chiar înainte de 
realizarea acestei etape. În scopul evaluării inițiale, pot fi elaborate de către profesor, tabele de specificații 
mai complexe, ce detaliază « obiectivele evaluării pe deprinderi lingvistice, deprinderi-sinteza, tipuri de 
discurs, comportamente, noțiuni lingvistice, concretizate în elemente de lexic si de gramatică », precum și 
importanța acordată acestora în termeni de procentaje si număr de itemi (sarcini de lucru). 
  



 

 

Întelegerea mesajului oral (CO) 
Capacitate 
 

Înțelegere globala Înțelegere 
aprofundată 

Înțelegere 
detaliată 

 

Tipuri de sarcini 
de audiție 
Publicitate   x  
Conversație x x   
Interviu x x x  

 
Producerea mesajului scris (PE) 

Acte de vorbire 
 

A cere /a da 
informații 

A exprima 
gusturi/preferițe 

A descrie o 
persoană/un obiect 

A invita 

Tipuri de sarcini  
email  x  x 
Scrisoare 
personală 

 x x  

Scrisoare oficială 
 

x    

 
Raport 

    

 
Eseu 

 x   

Notarea reprezintă modalitatea exactă, de apreciere exprimată numeric sau prin calificative, care 
însumează global, pregatirea, nivelul de performanță si de conduită a elevului în urma actului de testare. 

 
Sursa bibliografică 
-MUNTEANU D., APOSTOIU L. I., OPRESCU G. 
-GHID DE EVALUARE PENTRU LIMBA FRANCEZĂ, MEN, BUCUREŞTI, 1999, 



 

 

TESTUL DOCIMOLOGIC – PRINCIPALUL INSTRUMENT DE EVALUARE 
 

PROF. ZANFIR CLAUDIA NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA 

 
Pentru creşterea eficienţei evaluării prin probe scrise este utilizat frecvent testul docimologic. “Testul 

docimologic este un set de probe sau întrebări cu ajutorul căruia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării 
cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, 
elaborată în prealabil.” (1) 

Ca instrument de evaluare, acesta este un test compus, de regulă, din mai multe sarcini de lucru 
propuse elevilor spre rezolvare pentru a evidenţia nivelul de pregătire al acestora. Rezultatul testului indică 
nu doar evoluţia şcolară a elevilor, ci şi eficienţa activităţii profesorului, constituind punctul de plecare în 
proiectarea demersurilor didactice viitoare. 

Eficienţa instrumentelor de evaluare depinde de calităţile acestora: 
- Validitatea, respectiv corespondenţa dintre ce trebuie şi ce s-a evaluat efectiv. Un instrument este 

valid dacă acoperă în mod uniform toate conţinuturile supuse verificării, dacă prezintă în mod explicit ceea 
ce se doreşte a fi măsurat. 

- Fidelitatea, respectiv calitatea de a genera rezultate constante în condiţii de aplicabilitate 
asemănătoare. 

- Obiectivitatea, respectiv concordanţa între aprecierile mai multor evaluatori pentru aceiaşi itemi sau 
pentru aceeaşi probă. 

Un test docimologic cuprinde sarcini identice pentru toţi elevii. Este alcătuit din itemi şi un punctaj 
acordat pentru rezolvarea fiecărui item. 

“Itemul pedagogic reprezintă cerinţa, întrebarea la care trebuie să răspundă elevul. El este un element 
al unei probe de evaluare sau al unui test pedagogic, deci al instrumentului de evaluare. Se exprimă prin 
formularea unei întrebări care se integrează în structura unei probe de evaluare.” (2)  

În elaborarea testului trebuie să se ţină cont de anumite aspecte: 
- redactarea itemilor trebuie să se raporteze la specificul vârstei elevilor şi la nivelul de exprimare al 

acestora; 
- construcţia itemilor nu trebuie să dea naştere la interpretări în alegerea răspunsului; 
- succesiunea itemilor se va face în funcţie de dificultatea lor; 
- conţinutul unui item nu va sugera răspunsul pentru un alt item; 
- timpul de rezolvare a testului este stabilit în funcţie de dificultatea cerinţelor. 
În proiectarea activităţii de evaluare şi redactarea testului docimologic, profesorul va alege tipurile 

de itemi în funcţie de anumite aspecte: numărul elevilor evaluaţi, conţinuturile evaluate, obiectivele 
evaluării etc. 

Se recomandă utilizarea itemilor obiectivi dacă se urmăreşte reducerea subiectivităţii în notare şi sunt 
elevi mai mulţi de evaluat, rezultatele trebuie comunicate într-un interval scurt de timp, iar profesorul 
dispune de timp pentru redactarea acestora. 

Itemii subiectivi îşi dovedesc eficienţa la o clasă cu număr mic de elevi şi în situaţia în care se 
urmăreşte verificarea abilităţilor de aplicare, a capacităţii de exprimare, a creativităţii şi originalităţii 
elevilor. Necesită timp scurt de redactare, însă presupun o disponibilitate mai mare de timp din partea 
profesorului pentru corectare şi notare. 

e recomandă ca un test de evaluare să conţină toate tipurile de itemi pentru verificarea nu doar a 
cunoştinţelor, cât şi a abilităţilor şi a atitudinilor. 

 Utilizarea testului docimologic în evaluarea şcolară are avantajul că oferă posibilitatea evaluării 
unui număr mai mare de elevi într-un interval scurt de timp. Este o activitate destul de complexă, ce 
presupune parcurgerea mai multor etape: proiectarea, elaborarea, aplicarea, corectarea, notarea, analiza şi 
interpretarea rezultatelor. 

Proiectarea şi elaborarea unui test de evaluare este o activitate destul de riguroasă, fiind necesară 
parcurgerea anumitor etape pentru ca testul docimologic să-şi dovedească într-adevăr utilitatea în 
desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 



 

 

Pentru început, se stabileşte tipul testului care se va aplica în funcţie de numărul de elevi evaluaţi, de 
intervalul de timp alocat şi de volumul şi complexitatea conţinuturilor ce vor fi verificate. 

Urmează stabilirea obiectivelor/competenţelor/rezultatelor învăţării în concordanţă cu conţinuturile 
evaluării.  

Se întocmeşte apoi matricea de specificaţii, în construirea căreia profesorul deţine un rol extrem de 
important. El stabileşte conţinuturile, nivelurile taxonomice (cognitive), numărul şi tipurile de itemi din 
care va fi compus testul de evaluare. 

În funcţie de tipul testului de evaluare ce va fi aplicat elevilor, se poate elabora o matrice de 
specificaţii generală sau o matrice de specificaţii detaliată.  

Matricea de specificaţii se prezintă sub forma unui tabel în care sunt precizate: 
- pe linii: conţinuturile ce vor fi evaluate 
- pe coloane: nivelurile taxonomice corespunzătoare competenţelor ce se doresc a fi dobândite. 
Se stabileşte ponderea în cadrul testului pentru fiecare element de conţinut (care va fi trecută pe ultima 

coloană a matricei) şi pentru fiecare nivel taxonomic (care va fi trecută pe ultima linie a matricei). În celulele 
aflate la intersecţia dintre linii şi coloane se va trece ponderea itemilor alocaţi pentru verificarea conţinutului 
şi nivelului taxonomic corespunzător celulei în totalul itemilor ce vor alcătui testul de evaluare. Stabilirea 
procentelor este necesară pentru calcularea numărului de itemi alocaţi verificării fiecărui element de 
conţinut şi nivel taxonomic, număr calculat prin înmulţirea procentului cu numărul total de itemi ce vor 
alcătui testul de evaluare. Pentru uşurarea elaborării matricei de specificaţii, în fiecare celulă se va trece în 
paranteză, pe lângă ponderea itemilor, şi numărul de itemi corespunzător procentului. 

După întocmirea matricei de specificaţii se elaborează testul de evaluare. În structura testului 
ordonarea itemilor se face în funcţie de gradul de dificultate, pornindu-se de la cei mai uşori. Această 
modalitate de distribuire a itemilor are rolul de a-i motiva pe elevi, insuflându-le dorinţa de a încerca să 
rezolve toate sarcinile propuse. Pentru a uşura activitatea de rezolvare a testului, itemii vor fi grupaţi pe 
categorii (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi). 

Corectarea şi notarea răspunsurilor elevilor se realizează prin raportare la baremul de corectare şi 
notare. În proiectarea baremului de corectare şi notare se urmăreşte realizarea corespondenţei dintre 
competenţele, unităţile de conţinut şi criteriile de performanţă prevăzute în programa şcolară. 

Testul de evaluare nu şi-ar atinge scopul fără analiza rezultatelor obţinute de elevi.  
În funcţie de rezultatele obţinute, profesorul ia decizii în ceea ce priveşte modalitatea de organizare 

pe viitor a procesului instructiv-educativ.  
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PORTOFOLIUL, METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE LA LIMBA ȘI 
LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 
PROFESOR IONELA ZBÂRCEA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMARNIC, PRAHOVA 
 
 Metodologia sistemul de învăţământ, indiferent de disciplina de studiu, are la bază trei componente 

esenţiale intercondiționate: predarea, învăţarea şi evaluarea. Predarea, transmiterea de cunoştinţe către elev 
este eficientă dacă declanşează învățarea, adică însuşirea de către elev a informaţiilor transmise prin diverse 
metode şi tehnici de către profesor. Evaluarea stabileşte modul în care cele două etape anterioare, predarea 
şi învăţarea s-au derulat eficient pentru a imprima elevului un set de cunoştinţe şi pentru a forma deprinderi 
măsurabile. 

Dintre clasicele şi modernele tehnici de evaluare la limba şi literatura română, la ciclul gimnazial, 
consider că metoda portofoliului elevului, reprezintă o interesantă abordare a modului în care personalitatea 
elevului se reflectă variat şi nuanţat. Metoda portofoliului elevului a apărut relativ recent în vocabularul de 
specialitate al profesorului. Dacă în urmă cu zece ani, portofoliul era la începuturile sale timide, iar clasicele 
evaluări şi testări iniţiale, sumative, respectiv finale stabileau cu fermitate nivelul de pregătire al unui elev, 
în ultimii ani, portofoliul a devenit o metodă de evaluare care pune în valoare personalitatea elevului şi îi 
oferă şansa de a-şi evidenţia calităţi intelectuale şi afective ce, în stilul tradiţional al testărilor, nu pot fi la 
fel de eficient relevate.  

Trecând la situaţii concrete, voi prezenta în cele ce urmează din experienţa mea de profesor de limba 
şi literatura română la gimnaziu, ce a propus elevilor încă de la începutul anului şcolar, lucrul la portofoliu. 
Am avut plăcuta surpriză de a constata la finalul anului şcolar, faptul că portofoliile devin adevărate mărturii 
ale modului în care s-a realizat evoluţia şi progresul şcolar al elevilor. Polivalent în structura sa, portofoliul 
reuneşte categorii variate din sfera disciplinei limba şi literatura română. Mă voi raporta, concret, spre 
exemplificare, la structura portofoliului de la clasa a VI-a, pentru a consemna punctual modul în care am 
conceput acest material complex ce are ca scop acordarea unei note semestriale, prin analiza amănunţită a 
portofoliului. Trebuie menţionat faptul că portofoliul necesită atenţie majoră şi timpul necesar, fiind o 
acţiune de evaluare laborioasă, realizată individual pentru fiecare elev. De asemenea, trebuie accentuat 
faptul că săptămânal este importantă verificarea modului în care elevii au lucrat pentru portofoliu, în aşa 
măsură încât, acest dosar personal şi personalizat al elevului să fie valorificat şi să se îmbogăţească treptat 
în informaţii şi achiziţii.  

Conţinutul unui portofoliu la limba şi literatura română al unui elev de clasa a VI-a, are o structură 
complexă ce alternează cunoştinţe şi achiziţii de limbă cu cele de literatură şi comunicare. Debutul 
portofoliului se realizează printr-un cuprins de anunţă structura portofoliului, urmat de o prezentare 
personală a elevului, în cadrul căreia, sub forma unui curriculum vitae, îşi enumeră datele generale, 
pasiunile, trăsăturile de caracter, preferinţe din diverse domenii, motto motivațional etc. 

Elevii îşi personalizează portofoliile şi implicit prezentările personale cu emoticoane, fotografii, 
desene, stickere ce animă şi aduc un plus de culoare şi atractivitate filelor colorate ce le devin confidente. 
După această secţiune, urmează categorii bine definite, cu scopuri precise. Ziua de luni este dedicată 
cuvintelor noi, lucrului cu dicţionarul, motiv pentru care, tema pentru luni -complementară temei ce 
urmează planificarea semestrială- constă în selectarea a şase cuvinte noi dintr-un dicţionar de sinonime ( 
şase cuvinte noi, deoarece am intenţionat să facem o analogie cu clasa a VI-a, anul nostru de studiu). La 
începutul orei de curs de luni, un elev citeşte câte un cuvânt din cele şase selectate personal dintr-un 
dicţionar de sinonime, iar ceilalţi sunt solicitaţi să răspundă şi eventual, să îşi îmbogăţească lista proprie şi 
cunoştinţele cu o informaţie nouă. Miercuri este ziua scrierii corecte. Pentru tema de miercuri, elevii au de 
scris enunţuri scurte cu un număr de şase ortograme sau cu termeni ce prezintă dificultăţi în scriere ( cuvinte 
care se scriu cu 2 i, în anumite situaţii de comunicare). De asemenea, aceasta este o temă ce nu solicită mult 
timp pentru soluţionare, însă are beneficii în ceea ce priveşte exersarea cunoştinţelor legate de fenomele 
lingvistice ale limbii române. 

Tema de joi presupune exprimarea într-un număr anume de rânduri, a unui punct de vedere referitor 
la o situaţie concretă de viaţă: ce este respectul? care vi se pare cea mai importantă regulă din codul bunelor 
maniere şi de ce? cum defineşti prietenia? ce ar spune carnetul tău de note dacă ar putea vorbi? etc. Consider 



 

 

că este esenţială în formarea unui elev exprimarea corectă şi coerentă prin formularea unui punct de vedere 
personal, în raport cu o situaţie dată. Elevii exersează astfel abilitatea de a-şi formula opinii, în aşa măsură 
încât capacitatea de a aborda compuneri complexe, în alte situaţii de învăţare, va putea fi valorificată prin 
aceste etape intermediare, de exerciţiu cu secvenţe reduse ca limită de spaţiu, dar cu răspunsuri încadrate 
în tematica enunţului. 

Ultima zi a săptămânii de cursuri, vinerea, dedicată lecturii, prevede realizarea unei fișe de lectură pe 
baza unui text dat ( text care să nu depăşească două pagini). Importanța lecturii este subiectul a numeroase 
dezabateri, a zeci de articole şi de studii. În ultimii ani, am alternat în profesia mea textele literare cu cele 
noliterare, pornind de la ideea că un elev trebuie să citească ceea ce i se potriveşte, din domenii variate. În 
acest sens, încurajez lectura unor texte în care sunt oferite informaţii utile şi practice, cărţi de ştiinţă, 
curiozităţi din lumea înconjurătoare. Elevilor le place să citească! Dacă informaţia este interesantă pentru 
ei, dacă limbajul este adaptat nivelului lor de cunoştinţe, dacă textul are un mesaj cu impact emoţional, 
atunci interesul elevilor este asigurat. Pe lângă textele noliterare preluate din articole de ştiinţă pe înţelesul 
elevilor, textele literare pe care le propun elevilor spre lectură conţin adevărate lecţii de viaţă şi îi învăţă să 
fie optimişti şi să perceapă latura pozitivă din orice situaţie. Scopul literaturii este acela de a emoţiona 
cititorul, de a-i focaliza atenţia către latura pozitivă, către bunătate şi prietenie, valorile esenţiale ale 
societăţii.  

În cadrul portofoliului elevului, ataşăm, de asemenea: o poezie preferată, caligramele și desenele 
realizate pe baza unor texte analizate, interviu cu un personaj literar, prezentarea scriitorul favorit, etc. 
Acestea însă, completează conţinutul portofoliului la anumite intervale pentru a asigura o temeinică 
contribuţie la lucrul cu portofoliul, în ritmul de activitate propriu elevului.  

Cum poate fi evaluat portofoliul și cum devine acesta obiect de evaluare al elevului? Periodic, verific 
conţinutul portofoliului pentru a asigura progresul lucrului şi al efortului elevului. Semestrial, de regulă la 
final de semestru, portofoliile sunt analizate minuţios; criteriile sunt variate: informaţia consemnată, 
aspectul portofoliului, modul în care este reflectată personalitatea elevului, redactarea, calitatea produselor 
realizate, originalitatea şi creativitatea.  

În concluzie, portofoliul este o modalitate de evaluare ce oferă elevului posibilitatea de a fi el însuşi, 
de a se exprima în variate moduri, făcând ca disciplina limba şi literatura română să fie un domeniu situat 
la graniţa interdisciplinarităţii. Ofer elevilor şansa de a-şi crea propria „carte”, propriul dosar în care să 
îmbine cuvintele cu emoticoanele, fotografiile cu florile presate şi lipite graţios, iar portofoliile devin 
adevărate albume atractive. Când elevul lucrează cu sufletul şi cu dăruire şi nota este o cifră zâmbăreaţă. 

 



 

 

EXPLORAREA PROGRAMEI ŞCOLARE ÎN VEDEREA 
CONCEPERII TESTELOR DE EVALUARE INIŢIALĂ 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR ZEBRENIUC CRISTINA 

ŞC. GIMN. “PETRU MUŞAT”-SIRET 
 
 Noile schimbări care au avut loc în societate au determinat schimbări importante şi în procesul de 

învăţământ. 
 “Reforma curriculară aşteptată atât de societatea civilă, cât şi de agenţii educaţionali - elevi, 

învăţători şi profesori, este o condiţie a consolidării caracterului performant al învăţământului românesc”. 
 În vorbirea curentă, evaluarea este confundată, adesea, cu verificarea cunoştinţelor elevilor şi cu 

atribuirea de note (calificative) pentru aceste cunoştinţe. 
 Evaluarea este un proces mult mai complex, care presupune o pregătire ştiinţifică a învăţătorului, 

precum şi efortul de a diminua la minimum subiectivismul în aprecierile pe care acesta le face în mod 
obişnuit. Pentru învăţător, evaluarea este o activitate etapizată, la capătul căreia acesta îşi dă seama care 
este pregătirea elevului, la un moment dat, în comparaţie cu aşteptările lui şi cu cerinţele programelor 
şcolare.Pentru elev, evaluarea este mijlocul prin care el realizează cum este perceput de învăţător şi cum îi 
apreciază acesta pregătirea. Desigur, nu întotdeauna evaluarea învăţătorului coincide cu autoevaluarea 
făcută de elev propriei sale pregătiri. Pentru a evita neînţelegerile sunt necesare nişte standarde, adică nişte 
etaloane ale pregătirii la care să se poată raporta atât învăţătorii (evaluatorii) cât şi elevii (evaluaţii).  

 Pentru familie, evaluarea este o cale de a şti unde se situează copilul (ca pregătire şcolară) şi ce 
perspective are el de a continua această pregătire . 

 Experienţa şcolară permite conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor în 
desfăşurarea procesului didactic: evaluarea iniţială (predictivă),evaluarea continuă (formativă) şi 
evaluarea cumulativă (sumativă).  

 Pentru toţi factorii implicaţi în pregătirea elevilor, evaluarea iniţială este "barometrul" care indică 
la început de an şcolar "starea" pregătirii şcolare a elevului.  

 Evaluarea iniţială se realizează în contextul adoptării unui program de instruire,menit să stabilească 
nivelul de pregătire al elevilor la începutul activităţii,condiţiile în care aceştia se pot integra în programul 
pregătit,ea constituind chiar una din premisele conceperii programului de instruire. Îndeplineşte o funcţie 
predictivă,prognostică şi asigură cunoaşterea nivelului psihopedagogic al colectivului şi al fiecărui copil în 
parte,atât cel existent cât şi viitoarele performanţe posibile.Se realizează prin examinare orală,scrisă,probe 
practice, teste. Reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activităţilor viitoare. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza :,,Ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 Evaluarea iniţială este un act absolut necesar în procesul instructiv-educativ, ea furnizând informaţii 
necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea măsurilor corespunzătoare situaţiilor de 
instruire. Este prezentă în orice activitate pedagogică şi se află în relaţie de interdeterminare, de interacţiune 
funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente. 

 Cele trei tipuri de evaluare - iniţială, formativă şi sumativă – constituie componentele unui sistem 
unic de evaluare. Ca urmare, ele nu pot fi aplicate la întâmplare, după cum nici nu putem exclude un tip de 
evaluare în favoarea altuia, căci ele se completează reciproc, astfel încât presupun o anumită “intrare” şi 
direcţionează spre o anumită “ieşire”. 

 Astfel, evaluarea iniţială marchează intrarea în sistem. Prin evaluarea formativă (continuă) se 
realizează feed-back- ul necesar asigurării progresului şcolar, iar evaluarea cumulativă constată atingerea 
unor performanţe, nivelul capacităţilor şi al unor subcapacităţi ale elevilor pentru a căror realizare s-a lucrat 
pe perioada evaluării formative. 

 Fiecare dintre tipurile de evaluare constituie o modalitate de control distinctă asupra calităţii 
educaţiei oferite elevilor şi asupra achiziţiilor realizate de aceştia. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN CONTEXTUL 
CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL 
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JUD.CARAȘ-SEVERIN 

 
“Cred ca educaţia constă în a fi pasionat de ceva. Atunci când vezi pasiune şi entuziam poţi transmite 

şi mesajul educaţional.”(Stephen Robert Irwin) 
Este foarte important ca și noi, profesorii noului mileniu, să fim pasionaţi de ceea ce facem. Trebuie 

să fim buni cunoscători ai materiei pe care o predăm, dar şi buni dascăli, să reușim să transmitem nu doar 
cunoștințe, ci și emoție. Pasiunea implică şi curiozitate, şi cercetare, aceasta determinându-ne să fim în 
permanenţă la curent cu noile descoperiri în specialitate şi în materie de educaţie, şi să le aplicăm în practică. 
Preocuparea noastră primordială trebuie să fie aceea de a reuşi să facem lecţiile noastre cât mai atractive şi 
eficiente, să alungăm monotonia şi să-i facem pe elevi să iubească materia pe care o predăm, chiar dacă nu 
au un talent deosebit. Să reuşim să le dezvoltăm elevilor competenţele secolului XXI: competenţe de 
comunicare, creativitate şi curiozitate intelectuală, gândire critică şi gândire sistemică, informaţii şi abilităţi 
media, capacităţi de colaborare şi interpersonale, identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor, 
auto-formare, responsabilitate socială. 

În acest sens se poate spune că:” Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre 
răspunsul la toate întrebările.”(William Allin) 

Noi, profesorii, suntem cei care trebuie să le deschidem această cale. 
Problema care se pune în acest context este următoarea: 
 Ce anume îl face pe un elev să dorească să înveţe, iar pe un altul să nu dorească acest lucru? Dorinţa 

unui elev de a depune un efort cognitiv în scopul achiziţionării de noi cunoştinţe este produsul mai multor 
factori cu acţiune conjugată; pornind de la personalitatea şi abilităţile elevului implicate în sarcini specifice 
de învăţare, până la mobilizarea generală pentru învăţare.  

  Evaluarea are un rol important în creşterea motivaţiei elevilor, fiind o compunentă de bază a 
procesului instructiv-educativ. Se ştie că procesul educaţional are trei componente: predare-învăţare-
evaluare, primele două depinzând de modul cum este proiectată evaluarea. 

Evaluarea în procesul de învăţământ este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor 
privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem 
educaţional. Scopul major al evaluării este să ofere datele necesare care să permită luarea celor mai bune 
decizii educaţionale.. Evaluarea rezultatelor şcolare presupune o metodologie, în stabilirea căreia trebuie 
date răspunsuri la următoarele întrebări[I.Neacşu,A.Stoica,1996]: “Cui foloseşte evaluarea?”,”Pe cine 
evaluăm?”,”Când evaluăm?”,”Cu ce instrumente evaluăm?”.Urmăreşte să determine modul în care 
obiectivele stabilite se realizează în învăţare. Este centrată pe elaborarea unui sistem de metode şi tehnici 
de evaluare, care să fie în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile fixate.   

Profesorul proiectează activitatea de evaluare concomitent cu proiectarea demersului de predare – 
învăţare şi în deplină concordanţă cu acestea. 

Există mai multe tipuri de evaluări, după diferite criterii.  
După momentul evaluării, putem vorbi despre evaluarea inițială, predictivă, evaluarea 

continuă(formativă), evaluarea periodică(sumativă), evaluarea finală.  
Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 

De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare 
al fiecăruie dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) . Nu apreciază 
performanțele globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor. 
  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=William+Allin


 

 

În urma evaluării inițiale se poate stabili strategia didactică în perioada următoare. 
Ca profesor de matematică la liceu, testele inițiale mă ajută foarte mult, îmi dau reperul în funcție de 

care stabilesc progresul școlar al elevilor. La începutul fiecărui an școlar, dau test inițial la fiecare clasă din 
cele la care predau. După corectarea acestor teste și analiza rezultatelor, îmi construiesc strategia pentru ca 
finalitatea să fie cea dorită, atât de mine ca profesor, cât și de elevi. Finalitatea, adică obținerea unor 
rezultate cât mai bune la examenul de bacalaureat. Dacă punctajele obținute de elevi la testul inițial sunt 
mici, construiesc un plan de măsuri pentru îmbunătățirea situației(ore suplimentare, teme diferențiate, fișe 
de lucru remediale, întocmirea unor portofolii). 

În acest an, unul din testele inițiale pe care le-am dat, a fost la clasa a IX-a , specializarea matematică-
informatică.  

Testul a fost format din două părți: prima - cu 6 itemi obiectivi, mai precis itemi cu alegere multiplă(cu 
un singur răspuns corect), iar partea a doua - cu itemi subiectivi, de tip rezolvare de probleme( un exercițiu 
de algebră și o problemă de geometrie, cu câte 3 subpuncte fiecare). Referitor la punctaj, fiecare item al 
primei părți a fost notat cu 5 puncte, la la partea a doua, fiecare cerință a fost notată cu câte 10 puncte. 
Punctajul maxim a fost de 90 puncte și am acordat, desigur, 10 puncte din oficiu. Durata testului a fost de 
50 de minute. 

În proiectarea testului și întocmirea planului remedial am ținut cont de următoarele întrebări:  
 •Care sunt obiectivele de referinţă, competenţele şi conţinuturile pe care trebuie să le rezolve elevii? 
 • Care sunt performanţele minime, medii şi superioare pe care le pot realiza elevii? 
 • Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate pentru a elimina blocajele 

ivite în formarea elevilor şi pentru a asigura progresul şcolar? 
Am elaborat structura testului și itemii.  
Am proiectat matricea de specificaţii (care conferă validitatea testului) și baremul. Liniile matricei de 

specificaţie includ elementele de conţinut, iar coloanele nivelurile taxonomice ale domeniului cognitiv 
(cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare), corespunzătoare competenţelor de evaluat. 

Un test predictiv este eficient dacă identifică exact nivelul de performanţă de care este capabil elevul 
şi toate lacunele esenţiale care au intervenit în instruirea anterioară a elevului. Rolul fundamental al aplicării 
unui test predictiv şi al desfăşurării unor programe de recuperare eficiente este ca elevul să nu ajungă în 
clase avansate cu lacune esenţiale în cunoştinţele sale. 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ, având drept scop perfecționarea 
acestuia. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

AUTOR: ZSIGMOND-SZEKELY EDITH 
 
Învăţarea şcolară este o activitate planificată, un plan de acţiune prin care se reconstruieşte şi se 

dezvoltă sistematic cunoştinţe. Este esenţial motivată şi orientată spre cunoaştere, spre sensibil, spre raţional 
şi comunicativitate. 

La baza învăţării şcolare stă legea motivaţiei. Există trei concepţii de motivaţie:  
-Prima component este centrată pe cunoaştere şi înţelegere, pe stăpânirea cunoştinţelor şi pe 

formularea şi rezolvarea problemelor, şi dă naştere la impulsul cognitiv. 
-A doua componentă este afirmarea puternică a eului în randamentul şcolar. Aprobarea, lauda şi 

încurajarea din partea profesorului satisfac afirmarea eului şi constituie o confirmare a realizărilor elevului. 
-A treia componentă se bazează pe trebuinţa de afiliere. Aceasta nu e determinată direct de nivelul 

randamentului propriu al individului, ci de permanenta acceptare a sa de către persoana cu care se identifică. 
Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi este susţinută de o recompensă. 

Formele de recompense la şcoală sunt: notele, lauda, distincţii, premii, excursii, etc. Ele urmăresc un scop 
de întărire, însuşirea mai bună, mai repede a materialul. Cu cât întărirea este mai puternică, cu atât creşte şi 
randamentul, cresc şi performanţele. Întreruperea recompensei duce la scăderea randamentului. 

Recompensele se primesc la evaluări. Ce este evaluarea? Este o activitate, care duce la aprecierea 
rezultatelor pe baza unor criterii şi decizii ameliorative. Trebuie concepută nu numai ca un control al 
cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie 
globală a formării. 

Evaluarea cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute. 
Fucţiile evaluării: 
a) Identificarea sau verificarea achiziţiilor şcolare 
b) Perfecţionarea şi regularizarea căilor de fromare a indivizilor, identificarea celor mai facile şi mai 

pertinente căi de instrucţie şi educaţie 
c) Sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflaţi în formare 
Tipuri de evaluare: 
a) După momentul evaluării: iniţială, continuă, periodică, finală 
b) După provinienţa evaluatorului: internă şi externă 
c) După ritmul evaluării: punctuală, continuă 
d) După obiectivul evaluării: predictivă, formativă 
e) După forma evaluării: orală, scrisă 
Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt la care se 
recomandă raportarea la bareme de evaluare/apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu 
atât mai mare cu cât noi, profesorii, reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi. Este un proces 
sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru a începe o nouă învățare, pentru a 
atinge obiectivele propuse. 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. Pentru a creşte impactul pozitiv al evaluării iniţiale, 
am evidenţiat reuşitele elevilor până în acel moment. Aceste reacţii au contribuit la creşterea încrederii în 
forţele proprii şi am catalizat energii noi în direcţia realizării planului individualizat de învăţare. 

Caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale pot fi evidențiate astfel: 
• este indicator; 



 

 

• se face la începutul ciclului/cursului; 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi; 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului; 
• permite ajustarea strategiilor de predare; 
• permite să comparăm ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel precizează: „ceea ce influenţează cel mai mult 
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă.” 

 



 

 

MĂSURI DE EVALUARE A PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. ZUBCU ANA 
GRĂDINIȚA PP 36 TIMIȘOARA 

 
Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 

obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât 
şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 

Aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, 
precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor 
învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire 
pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

 După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

 * Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii. Constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia. 

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei 
planuri: 

- modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; 
- continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii; 
- măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii; 
 Trebuie să se reţină faptul că, din moment ce obiectivele îi vizează pe toţi copiii, sarcina didactică 

din proba sau fişa de evaluare este aceeaşi pentru toţi copiii, pentru că diferenţierea şi individualizarea sunt 
strategii ale învăţării şi nu ale evaluării. 

 Evaluarea sumativă –intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe 
o durată mai marte de timp sau la sfârşit de semestru –când sunt revizuite cunoştinţele, deprinderile, 
abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor comportamente 
achiziţionate.  

 La această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului pregătitor, când se verifică parametrii 
generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul 
este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 

 Evaluarea sumativă reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 
De aceea, această evaluare nu oferă informaţii complete despre gradul de însuşire a cunoştinţelor , de 
formare a deprinderilor la toţi copiii , deoarece acest tip de evaluare nu însoţeşte demersul didactic secvenţă 
cu secvenţă , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs , ori de câte ori ar fi necesar. 



 

 

 În funcţie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă vor fi : observaţia , conversaţia , studiul produselor activităţii , analiza procesului 
de integrare socială , testul , ancheta. 

 * Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. 

 Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise ,directe, cu valoare evaluativă iar apoi 
pot fi consemnate intr-un protocol de observaţie – o fişe personală a copilului . Notările în fişă vor fi datate, 
pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii , stagnări , regrese , care 
prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se intervenii ameliorativ şi optimizator. 

 * Metoda consemnării grafice a preferinţelor – permite prelevarea şi interpretarea datelor obţinute 
despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes , a preferinţelor copilului , dar şi a domeniilor în 
aport cu care el întâmpină dificultăţi. 

 * Metoda portofoliului – constă în selectarea , îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor 
( desene , picturi , colaje ) pentru ca mai târziu , pe baza probelor materiale , să se poată face o evaluare de 
tip cumulativ , care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

 * Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor care vizează modificările 
produse prin învăţare , în principal în domeniul cognitiv, deci cunoştinţe acumulate, capacităţi intelectuale 
formate. 

 Ceea ce este esenţial la aceste probe, este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a 
performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. 

 În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
• respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 
• găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea 

personalităţii copilului preşcolar; 
• să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE POPOVICI” LOZNA 
PROF. ÎNV.PRIMAR ZVÎNCĂ LENUȚA 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea instructiv-

educativă. Este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii pași: 
- stabilirea scopurilor și a obiectivelor pedagogice; 
- proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor; 
- măsurarea rezultatelor aplicării programului. 
Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, prelucrate și interpretate informații privind starea 

și funcționarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obține, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe 
baza unor criterii și prin care este influențată evoluția sistemului. 

Actul evaluativ are câteva caracteristici principale: 
- este un act de cunoaștere specifică a unor fenomene sau rezultate pentru a ameliora starea lor, pentru 

a influența situația și a o regla; 
- colectează date necesare pentru a adopta decizii în scopul îmbunătățirii rezultatelor; 
- presupune demersuri de prelucrare cantitativă și calitativă a informațiilor obținute; 
- raportează rezultatele la diverse criterii(sociale, culturale, de performanță) pentru aprecierea 

situațiilor evaluate; 
- produce un efect anticipativ privind evoluția sistemului și a rezultatelor acestuia. 
Rolul acțiunilor evaluative îl constituie cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru ca pe baza 

informațiilor obținute activitatea să poată fi ameliorată și perfecționată la timp. De aceea, evaluarea joacă 
un rol reglator. 

În complexitatea ei, evaluarea precizează: 
- obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate; 
- scopul și perspectiva evaluării;  
- momentul evaluării; 
- modalitatea de evaluare; 
- modul de prelucrare a datelor și de valorificare a informațiilor; 
- criteriile pe baza cărora se evaluează. 
În această acțiune complexă de evaluare au loc transformări care se înscriu în următoarele tendințe: 

extinderea evaluării, de la simpla constatare la analiza procesului care le-a produs; integrarea acțiunilor 
evaluative, ca parte a procesului instructiv-educativ; raportarea rezultatelor la obiective definite. 

Prin evaluare se realizează trei operații principale: măsurarea, aprecierea și decizia. De aceea, 
evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci 
ca o cale de perfecționare. 

Evaluarea are trei funcții importante: 
- funcția constatativă-constatarea trebuie să fie cât mai exactă posibil; 
- funcția diagnostică-vizează identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor constatate. Ea 

explică starea constatată și permite ameliorarea acesteia. 
- funcția prognostică se concretizează în deciziile de ameliorare ce urmează a fi adoptate cu privire la 

desfășurarea activității în etapele următoare. 
Evaluarea vizează să evidențieze disfuncțiile atât în predare cât și în învățare, precum și sursa erorilor, 

să certifice calitatea predării și învățării, să exercite o influență reglatoare asupra acestora.  
Metodele de evaluare au frecvențe de utilizare variabile. Aceasta nu presupune faptul că cele care se 

întâlnesc mai des în programul școlar sunt și cele mai folositoare motivării și susținerii învățării educaților. 
Se pune problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 
Alegerea celor mai adecvate metode și instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în vederea 
realizării unui demers evaluativ pertinent și util. 

Metodele întâlnite în ciclul primar sunt atât metode tradiționale, cât și metode complementare. Dintre 
metodele tradiționale amintim evaluarea orală- care se realizează prin întrebări/răspunsuri și prin 



 

 

îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral sau în scris( la tablă ) sub directa supraveghere a educatorului. 
Obiectivele probei orale privesc ce știe subiectul în legătură cu o temă, abilitățile verbale orale. 

Evaluarea orală poate lua forma unei conversații catehetice, a unui interviu, a unei verificări pe suport 
vizual, a unei verificări orale cu timp de pregătire, etc. 

Evaluarea scrisă se realizează prin probe curente cu durată scurtă; probe de evaluare periodică; teste 
semestriale (de bilanț). 

Evaluări prin probe practice- se evaluează capacitatea elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice, precum și a nivelului de dezvoltare a priceperilor și deprinderilor de ordin practic. Se evaluează 
atât procesul cât și produsul. Probele practice oferă elevilor posibilitatea de a proba competențele generale 
și pe cele specifice, aplicative. 

Dintre metodele complementare de evaluare, în ciclul primar se folosesc: observarea sistematică a 
comportamentului elevilor, studiul de caz, fișa de activitate independentă, investigația, proiectul, 
portofoliul, evaluarea cu ajutorul calculatorului, autoevaluarea. 

Învățătorul trebuie să stăpânească toate metodele și tehnicile de evaluare și să le aplice în funcție de 
particularitățile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor și metodelor de evaluare va pune în valoare 
aspectul creativității, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final 
vizat fiind formarea culturii generale, formarea de abilități, atitudini, competențe, priceperi și deprinderi 
necesare integrării sociale a acestuia. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. ZĂBAVA OANA 
 
Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului instructiv educativ, alături de predare 

şi învăţare şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
Analiza rezultatelor şcolare oferă societăţii posibilitatea să se pronunţe asupra învăţământului ca 

subsistem, să confirme sau să infirme acumularea de către cei instruiţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 
unei activităţi social-utile. 

Din punct de vedere pedagogic evaluarea oferă informaţii referitoare la relaţiile dintre componentele 
interne ale procesului educaţional, în special a celor dintre educator şi copil. Cunoscând performanţele 
copiilor putem aprecia dacă activităţile proiectate şi-au atins scopul. 

După momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea: iniţială, continuă 
(formativă), finală (sumativă, de bilanţ). 

Orice tip de achiziţie şcolară este condiţionată de fondul de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini 
dobândite anterior. 

Evaluarea iniţială se realizează atunci când un cadru didactic preia pentru prima dată un colectiv de 
copii (la începutul unei perioade de instruire: semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ sau la începutul unui 
program de instruire), cu scopul de stabili nivelul de pregătire al copiilor. 

Evaluarea iniţială este necesară în proiectarea activităţii viitoare şi pentru stabilirea modalităţilor de 
intervenţie care se impun. În cadrul acestui tip de evaluare se utilizează testul de evaluare iniţială, probe 
scrise şi verificări orale. 

Evaluarea iniţială a preșcolarilor este greu de realizat, mai ales la grupa mică și se pot realiza doar 
prognoze pe termen scurt însă este importantă și necesară pentru profesor și copii, pentru cunoașterea 
nivelului atins în dezvoltarea personalității, pentru cunoaşterea gradului de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi atins, pentru individualizare și eficiență în activitate pe tot parcursul demersului didactic. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, copilul nu scrie, nu citeşte, iar evaluarea se face oral sau prin 
fișe de evaluare care la grupă mică nu sunt în cele mai multe cazuri relevante, mulţi nu pot ţine un creion 
în mână cu atât mai puţin să rezolve sarcini pe fişe de lucru. Preșcolarii sunt evaluați unul câte unul, 
educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, să treacă totul prin filtrul propriu şi să realizeze o radiografie 
cât mai fidelă, să aprecieze cât mai exact nivelul de dezvoltare al fiecărui preşcolar în parte dar şi al grupei 
în ansamblu pentru a putea planifica, proiecta activitatea ulterioară. 

Pentru o cât mai bună reuşită a procesului de evaluare iniţială aceasta se pregăteşte minuţios înainte, 
fiecare educatoare selectează, indicatorii de performanţă ce ar fi trebuit atinşi de copil până la stadiul în 
care se află copilul, conţinuturile ce se vor evalua, mijloacele de realizare a evaluării dar şi strategia 
didactică ce o să fie utilizată. 

Pentru a nu timora copilul mijlocul cel mai frecvent utilizat dar şi forma de realizare a activităţii este 
jocul. Prin joc copiii nu simt că sunt evaluaţi, jocul liber, jocul simbolic dar mai ales jocul didactic oferă 
informaţii despre cunoştinţele, priceperile şi deprinderile copiilor într-un mod eficient, sistematizat dar şi 
atractiv. La joc se adaugă observarea curentă a comportamentului copiilor în diverse situaţii educative sau 
rutinare. 

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire pe tot 
parcursul anului şcolar. Evaluarea nu presupune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau 
ierarhizarea lor ci doar stabilirea stadiului atins de fiecare preşcolar și astfel se recomandă raportarea la 
baremele de evaluare realizate înainte de începerea evaluării şi valabile pentru toţi copiii. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 



 

 

Pe baza informațiilor oferite de evaluarea inițială se realizează demersul pedagogic imediat următor 
și dacă este cazul se iau măsuri de recuperare a lacunelor descoperite. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, 
selecția riguroasă a conținutului învățării, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). 

Informaţiile obţinute în urma evaluării trebuie comunicate beneficiarilor primari ai educaţiei - copiii 
dar şi beneficiarilor secundari - părinţilor care trebuie să cunoască stadiul în care se află copiii lor, gradul 
de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi atins pentru a putea sprijinii procesul instructiv educativ. 

Evaluarea în general, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât se poate 
interveni pe baza informaţiilor obţinute asupra întregului proces instructiv educativ, prevenirea și controlul 
sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii 
pertinente și prompte din partea educatorului. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie 
un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în 
beneficiul preșcolarului. 

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR: ZAMAN MARGARETA 

SCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH.HARITON,, 
 
 Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte la fel de importantă a procesului de învăţământ ca si 

predarea şi învăţarea. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și 
eficientizarea procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele 
concrete obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că 
evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Evaluarea inițială este una ditre cele trei strategii de evaluare dintre cele mai vehiculate (evaluarea 
inițială,evaluarea formativă,evaluarea sumativă).Aceasta permite profesorului să coreleze,să organizeze și 
interpreteze datele obținute ,prin aplicarea diferitelor tehnici ,metode de măsurare . 

 Evaluarea inițială permite să se prevadă șansela de succes ale următorului program de instruire și 
sugerează profesorului necesitatea aplicării unei programe de refacere sau remediere a stării de fapt sau 
posibilitatea de a trece la următorul program de instruire.Aplicând evaluarea inițială avem posibilitatea de 
a măsura și aprecia cantitativ efectele procesului de învăţare pe două planuri: 

-cu referire la efectele învăţării 
-cu referire la însuși procesul instructiv-educativ. 
In urma colectării acestor date profesorul poate emite unele judecăţi de valoare asupra rezultatelor 

elevilor săi dar și autoestimarea. 
 Metodele de evaluare folosite in evaluarea inițială pot fi dintre cele tradiţionale sau dintre cele 

complementare. Dacă se optează pentru folosirea metodelor tradiţionale este bine ca acestea să realizeze un 
echilibru între probele orale,scrise și cele practice. Dacă se optează pentru metodele complementare 
(portofoliul, referatul, proiectul, etc.) este bine de știut că acestea asigură o alternativă la formulele 
tradiţionale, oferind opțiuni metodologice și instrumentale care îmbogățesc practica pedagogic ă dar și, 
poate cel mai important lucru, vitalizează și motivează elevul. În concluzie, toate aceste metode pot fi 
eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective diferite de către profesor.  

 
Bibliografie: 
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elaborată în conformitate cu programa de specialitate, modificată prin Ordinul MEN nr.5558 din 
27.10.2015 



 

 

METODE SI TENHICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR. IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: ZAMFIR OANA-RAMONA 

UNITATEA SCOLARA: SCOALA GIMNAZIALA PLOSCA, TELEORMAN 
 
Evaluarea este o componenta esentiala a activitatii de invatare, in general si a procesului didactic, in 

special. R. Ausubel o numeste ″punctul final intr-o succesiune de evenimente″ cu urmatorii pasi: stabilirea 
scopurilor pedagogice prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor, proiectarea si executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse, masurarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii 
programelor, adoptarea deciziilor ameliorative. 

 Evaluarea reprezinta actul didactic complex, integrat procesului de invatamant, ce urmareste 
masurarea cantitatii cunostintelor dobandite, valoarea, performantele si eficienta acestora la un moment dat, 
oferind solutii de perfectionare a actului didactic. Aceasta este o componenta a triadei instruire-predare-
evaluare, avand ca scop cunoasterea efectelor activitatii desfasurate, in vederea optimizarii ei, pe baza 
colectarii, organizarii si interpretarii rezultatelor obtinute prin intermediul instrumentelor de evaluare.  

 Pentru noi, profesorii, consider ca evaluarea este la fel de importanta ca predarea si invatarea si 
trebuie planificata cu multa grija. Toti folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea initiala 
(predictiva), evaluarea continua (formativa) si evaluarea sumativa (cumulativa). 

 Evaluarea initiala sau ″raul necesar″ are loc la inceputul unui program de instruire. Stabileste 
nivelul de pregatire al elevilor, conditiile in care elevii se pot integra in activitatea ce urmeaza, reprezinta 
o premisa a conceperii programului de instruire, o conditie importanta pentru reusita cadrului didactic. Se 
desfasoara mai ales cand cadrul didactic nu cunoaste elevii si la inceput de ciclu de invatamant sau de an 
scolar. R. Ausubel preciza:″Daca as vrea sa reduc toata psiho-pedagogia la un singur principiu, eu spun, 
ceea ce influenteaza cel mai mult invatarea sunt cunostintele pe care elevul le poseda la plecare. Asigurati-
va de ceea ce el stie si instruiti-l in consecinta.″ 

 Evaluarea initiala se poate realiza prin examinari orale sau scrise, are rol predictiv, ajuta la stabilirea 
unui program comun pentru toata clasa si la organizarea unui program de recuperare, fie pentru toata clasa, 
fie pentru unii elevi. Aceasta ofera elevului si profesorului o reprezentare a potentialului de invatare, dar si 
a eventualelor lacune ce trebuie completate si a unor aspecte ce trebuie corectare sau imbunatatite si se 
recomanda raportarea la bareme de apreciere. 

Scopul evaluarii initiale este cu atat mai bine atins, cu cat reusim sa-i determinam pe elevi sa fie 
receptivi si sa inteleaga importanta acesteia, pentru ca ei sa trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, sa le fie trezita motivatia cunoasterii si dorinta solutionarii corecte a problemelor enuntate. 
Intelegand-o ca un exercitiu util activitatii de invatare si nu altfel, elevii se pot concentra liber si in mod 
expres asupra rezolvarii itemilor propusi si, astfel, rezultatele ei pot reflecta obiectiv daca elevii au 
pregatirea necesara pentru o noua secventa de invatare. 

Pentru ca evaluarea initiala sa fie urmata de rezultatele scontate, e nevoie sa se tina cont de: tratarea 
diferentiata a elevilor, selectia riguroasa a continutului invatarii, utilizarea acelor metode si procedee 
didactice care sa antreneze cel mai mult capacitatile intelectuale, ce asigura invatarea activa si formativa, 
imbinarea eficienta si alternarea formelor de activitate la clasa. 

Pentru a creste impactul pozitiv al evaluarii initiale, am evidentiat reusitele elevilor pana in acel 
moment, aceste reactii contribuind la cresterea increderii in fortele proprii, catalizand energii noi in directia 
realizarii planului individualizat de invatare. Intotdeauna am ales cu mare atentie itemii care au alcatuit 
evaluarea initiala, pentru ca aceasta sa reflecte cat mai obiectiv nivelul de pregatire al elevilor, pe care sa 
se plieze cat mai bine pregatirea urmatoare. 

Evaluarea generala, respectiv cea initiala, au rolul de a regla permanent si a forma in spiritul unor 
decizii realiste, astfel ca importanta ei este cu atat mai mare, cu cat este cunoscut faptul ca ″este mai usor 
sa previi decat sa vindeci″. O evaluare initiala, urmata de o evaluare continua constituie un autentic 
instrument de lucru al dascalului, cu ajutorul caruia se perfectioneaza activitatea pusa in beneficiul 
scolarului. 



 

 

Procesul evaluativ isi indeplineste pe deplin functia majora numai atunci cand, atat dascalul cat si 
scolarii reusesc sa conlucreze nu pentru ca trebuie, ci pentru ca isi doresc acest lucru, fiecare imbunatatindu-
si comportamentul in functiede reactiile celuilalt. 

 Misiunea noastra ca dascali este de a pregati elevul pentru ″a fi″ si ″a deveni″, pentru autonomie, 
autoeducatie si autoevaluare. In conditiile invatamantului romanesc de azi, se impune o alta maniera de 
abordare a evaluarii rezultatelor scolare, centrata, cu adevarat, pe elev, activitatile de evaluare trebuind 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Scopul comun, de care trebuie sa se tina 
seama, este cel de dezvoltare a capacitatii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii 
asupra rolului evaluarii, cel de ameliorare si corectare mai mult decat de sanctionare. 

Profesorul trebuie sa stapaneasca toate metodele si instrumentele de evaluare si sa le aplice in functie 
de particularitatile clasei de elevi. Utilizarea eficienta a strategiilor, metodelor si instrumentelor de evaluare 
va pune in valoare aspectul creativitatii, al gandirii critice, al manifestarii individuale, rezultatul final vizat 
fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilitati, atitudini, competente, 
priceperi si deprinderi necesare integrarii sociale a acestuia. 

Alegerea celor mai adecvate metode si instrumente de evaluare reprezinta o decizie importanta in 
vederea realizarii unui demers evaluativ pertinent si util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
ca:″O evaluare corecta a invatamantului nu va putea fi posibila niciodata cu ajutorul unui instrument unic 
si universal. Trebuie sa ne orientam ferm spre o abordare multidimensionala.″ 

Metodele /tehnicile de evaluare sunt modalitati prin care elevilor li se ofera posibilitatea de a-si 
dovedi nivelul de pregatire. Exista trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe scrise si probe 
practice. Ele se mai numesc si metode traditionale de evaluare datorita consacrarii lor in timp, fiind cele 
mai des folosite. Acestea s-au imbunatatit in scopul realizarii unor corelatii eficiente intre predare-invatare-
evaluare si pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalitatii autonome, libere si creatoare. 

De-a lungul timpului au existat numeroase polemici in legatura cu gradul de obiectivitate si de 
precizie al metodelor de evaluare. In practica, imbinarea lor reprezinta solutia cea mai buna. Actiunea de 
evaluare instrumenteaza o serie de ″metode variate dupa obiectul de studiu″. Astfel ca evaluarea initiala 
poate fi realizata prin mai multe modalitati: 

Metoda de evaluare orala (probele orale): este una dintre cele mai raspandite, principalul avantaj 
constituindu-l posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discutie libera. Aceasta se poate 
realiza printr-un: interviu, conversatie, redarea unui continut, verificarea realizata pe baza unui suport 
vizual, verificarea orala etc. 

Metoda de evaluare scrisa (probele scrise): include diferite forme: fise de lucru, extemporal, teza, 
test, chestionar, tema pentru acasa, eseu, referat, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a 
testa un numar mare de elevi simultan. Este o metoda mai obiectiva decat cea orala. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului: le ofera, atat profesorilor cat si elevilor, o mare diversitate de 
modalitati. Tehnologia stimuleaza interesul elevilor, folosindu-se, astfel, un mod interactiv de testare a 
cunostintelor. Aceasta metoda economiseste timpul si implica o evaluare obiectiva. 

 Probele practice: sunt utilizate in vederea evaluarii capacitatii elevilor de a aplica anumite 
cunostinte teoretice precum si a gradului de stapanire a priceperilor si deprinderilor de ordin practic. 

Metodele complementare/alternative, interactive, de evaluare: urmaresc sa accentueze 
dimensiunea actiunii evaluative, care ofera elevilor suficiente si variate posibilitati de a demonstra ceea ce 
stiu ca ansamblu de cunostinte, dar mai ales, ceea ce pot sa faca (priceperi, deprinderi, abilitati, competente). 
Acestea sunt: proiectul, portofoliul, fisa de activitate personala a elevului, hartile conceptuale, tehnica 3-2-
1, metoda R.A.I., studiul de caz, observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevului, jurnalul 
reflexiv, investigatia, interviul, chestionarul, autoevaluarea, inregistrari audio/video, piramida, ghicitorile, 
tehnica fotolimbajului, ciorchinele, turnirul intrebarilor, examinarea povestirii etc. 

Evaluarea in contextul invatarii prin cooperare: presupune activitati in care elevii invata pe grupe, 
cooperand pentru realizarea sarcinilor. Elevii invata impreuna si pun in practica, individual, cele invatate. 
Pentru realizarea sarcinilor, elevii trebuie sa-si dezvolte abilitatile de raspundere individuala.Evaluarea 
analitica permite profesorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai.  

Problema evaluarii este pe cat de dificila, pe atat de interesanta si de importanta pentru elevi si 
profesori. Dascalii sunt direct responsabili daca procesul educativ este util, dar si placut elevilor, de aceea 



 

 

ar trebui sa construim o imagine pozitiva a evaluarii. Evaluarea nu trebuie asociata cu controlul, esecul ori 
sanctiunea, ci cu formarea unei imagini cat mai corecte despre sine, cu calitatile pe care le poate valorifica 
si dezvolta de aici incolo. Este indicat ca profesorul sa prezinte obiectivele de evaluare inaintea desfasurarii 
probei. Cred ca pentru a obtine rezultate cat mai bune la clasa este indicata folosirea unor forme diversificate 
de metode de evaluare si sa le centreze pe obiectivele de la clasa, deoarece toate aceste metode pot fi 
eficiente si pot fi folosite in diverse scopuri si pentru diferite obiective, iar elevii vor fi mai interesati si 
rezultatele mai productive. Sa nu uitam, ca profesori intrebarile: ce si de ce evaluam?, cui foloseste 
evaluarea?, pe cine evaluam?, cand si cum evaluam? 

Oricum ar fi, traditionala sau moderna, bazata pe metode vechi sau noi, conventionale sau nu, 
evaluarea este un moment in cadrul invatarii, la fel de important ca si predarea, de aceea ea trebuie aplicata 
atat de mult asupra elevilor. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR – ZBARCEA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 - CODLEA 
 
Teoria și practica pedagogică evidentiază existenta mai multor forme și tipuri de evaluare, 

cunoscându-se mai multe clasificări, în funcție de criteriul adoptat.  
După volumul de informații, experiențe acumulate de elevi care fac obiectul evaluării, s-au stabilit 

două tipuri de evaluare: evaluarea parțială prin care se verifică secvențial un volum redus de cunoștințe și 
achiziții comportamentale și evaluarea globală când se verifică un volum mai mare de cunoștințe, priceperi, 
deprinderi, abilități. 

În funcție de perspectiva temporală din care se realizează evaluarea distingem: 
• evaluarea inițială care se face la începutul unui program de instruire; 
• evaluarea finală care se realizează la încheierea unei etape de instruire. 
După modul în care se integrează evaluarea în procesul didactic, evaluarea cunoaște trei forme: 
 evaluare inițială care se realizează la începutul unui program de instruire; 
 evaluare continuă /formativă care se realizează pe tot parcursul procesului instructiv-educativ; 
 evaluare sumativă ce se realizeaza la încheierea unei etape mai lungi de instruire. 
În funcție de factorii care realizează evaluarea se conturează două forme sau tipuri de evaluare: 
 evaluare internă efectuată de aceeași persoană /instituție care realizează efectiv și activitatea de 

instruire (de exemplu profesorul clasei); 
 evaluare externă realizată de o persoană sau instituție diferită de cea care a asigurat realizarea 

efectivă a procesului de învățământ. 
Cea mai frecvent folosită clasificare este cea realizată după modul în care se integrează evaluarea în 

procesul didactic. Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare 
continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică.  

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională).  

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Ca profesor 
pentru învățământul primar, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul 
acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai 
poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe de studiu. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de 
importantă, deoarece mă ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin 
intermediul evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin teste de progres la sfârşitul unor unităţi de 
învățare, stabilesc nivelul la care a ajuns clasa şi mă ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală. La ora mea, evaluarea orală are loc printr-o 
serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea unei imagini, 
descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema lecţiei să 
folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 



 

 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: test, chestionar, eseu, referat, temă executată 
acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan. Este 
o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai 
des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi de învățare, iar itemii sunt 
de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. Pentru competenţele de 
înţelegere a textul citit şi a celui audiat sunt itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau itemi de 
completare. În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor scrise redactez itemi subiectivi. 
Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii 
nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru 
mine. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune.  

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

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

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

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

PROF. ȊNV. PREŞC. ZELCA SANDA – ADRIANA 
G.P.P. „LICURICI”, LOCALITATEA OVIDIU, 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
 
În viziunea lui Constantin Cucoş, „evaluarea trebuie concepută nu nunai ca un control al cunoştinţelor 

sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a 
formării. Ea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului 
didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale.”  

Evaluarea este de trei feluri: evaluare iniţială, continuă şi finală. 
Evaluarea iniţială vizează observarea capacităţii de integrare ȋn grup şi de relaţionare cu educatoarea 

şi cu ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului celor mici la contcatul cu educatoarea, dar şi cu 
colegii. 

 Este indicat ca la grupa mică, pentru evaluarea iniţială, cadrul didactic să aloce trei săptămâni, prima 
fiind de acomodare, iar la grupele mijlocii şi mari, poate fi şi de două săptămâni.  

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială trebuie să urmărească nivelul la care se află copiii la 
intrarea ȋn grădiniţă, punându-se accent pe dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale, dezvoltarea 
socio-emoţională, dezvoltarea de capacităţi şi atitudini de ȋnvăţare, dezvoltarea limbajului, a comunicării 
şi a premiselor citirii şi scrierii, dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii. 

 Ţinând seama de dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale educatoarea poate ȋnregistra 
valorile date de ȋnălţime, greutate şi echilibru. Prin diferite jocuri de mişcare, copiii pot indica diferite părţi 
ale corpului, pot executa mişcări simple la comandă. 

 Dezvoltarea socio-emoţională – capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădiniţei, 
participarea, stabilirea şi autocontrolul ȋn activitate, cooperarea ȋn grupa de copii, rezistenţa la efort.  

 Pentru dezvoltarea de capacităţi şi atitudini de ȋnvăţare s-a ţinut cont de exprimare, cunoştinţe despre 
mediu (animale, culori, obiecte), cunoştinţe   ce permit ȋnţelegerea poziţiilor spaţiale, cunoaşterea 
propriului corp, nivelul de dezvoltarea simţurilor (auz, gust, văz). 

 Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii se poate puncta prin diverse 
disctuţii libere sau pe tema „Activităţi din vacanţa mare”. Este urmărit modul prin care cei mici ţin 
instrumentele de scris ȋn mână ȋn timp ce desfăşoară diverse activităţi (trasare de semne grafice, etc.), felul 
ȋn care pot realiza diverse lecturi după iamgini. 

 Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii cuprinde subdomeniul „Dezvoltarea gândirii logice şi de 
rezolvare de probleme” şi „Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi ȋnţelegerea 
lumii”. 

 În ceea ce priveşte dezvoltarea artistică sunt urmărite activităţile: de colorare, de desenare, de modul 
ȋn care preşcolarii, de modelaj, de cântat. 

 Pentru o mai bună cunoaştere a preşcolarilor şi pentru adunarea a cât mai multor informaţii despre 
cei mici, ȋn perioada evaluării iniţiale, educatoarele pot oferi părinţilor diverse chestionare pentru ca aceştia 
să le completeze. Din ele se pot culege diferite date despre părinţi şi copiii lor, aşa cum ȋi văd ei ȋn mediul 
familial, social. Se pot afla aşteptările pe care părinţii le au de la mediul educaţional din grădiniţă. 

 Centralizând şi analizând datele ȋn urma aplicării chestionarului, se pot realiza două tablouri: 
„Tabloul copilului” şi „Tabloul părinţilor”.  

Pentru realizarea „Tabloului copilului”, la ȋntrebarea „Cum este copilul meu?”, se pot ȋncadra 
următoarele răspunsuri: harnic, cuminte, sensibil, egoist, iubitor, timid uneori, atent, neatent, activ, 
ranchiunos, frumos, inteligent, ȋncăpăţânat, veles, comunicativ, ȋnţelept, darnic, răutăcios, introvertit, etc. 

 La ȋntrebarea „Ce activităţi preferă copilul meu?” se pot ȋnregistra următoarele răspunsuri: desene 
animate, joaca ȋn aer liber, muzica, jocul pe tabletă, calculator sau pe telefon, construcţii, să modeleze, jocul 
cu mingea, mersul pe bicicletă, poveştile, să coloreze, să picteze, să se plimbe, să se joace cu alţi copii, să 
i se citească, să petrecă cât mai mult timp cu părinţii. 

 Iar pentru realizarea „Tabloul părinţilor”, la ȋntrebarea „Ce reprezintă grădiniţa pentru 
dumneavoastră”, se pot ȋnregistra următoarele răspunsuri: locul potrivit pentru copiluil meu, a doua casă, 
locul unde ȋnvaţă să fie disciplinat, sociabil, instruit ȋn vederea formării pentru viaţă, o etapă importantă ȋn 



 

 

educaţia copilului, loc educaţional şi de formare, un ȋnceput pentru dezvoltarea intelectului copilului, un 
mediu nou ȋn care are posibilitatea să facă ceva deosebit, ȋngrijire şi educaţie. 

La ȋntrebarea „Ce aşteptări aveţi de la acest cadru educaţional?” se pot ȋncadra următoarele 
răspunsuri: dragoste şi răbdare, să ne completeze pe noi, părinţii, să descopere unele dificultăţi de ȋnvăţare 
ale copilului şi să ȋncerce să le corecteze, să formeze copilul cât mai bine, să aibă condiţiile necesare pentru 
ȋngrijirea şi educaţia celor mici, integrarea copilului ȋn colectiv şi respectarea unui program, să definitiveze 
tot ceea ce au ȋnvăţat copiii ȋn familie şi să-i pregătească pentru şcoală, să ajute copilul să fie pregătit pentru 
viaţă, etc. 

 În cadrul evaluării iniţiale se pot aplica probe orale, practice, observarea comportamentului celor 
mici ȋn timpul activităţilor, dialogul cu copiii, şi mai puţin utilizate pot fi probele scrise şi studiul produselor 
activităţii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ZOIKAŞ ANDRADA-REBECA 
GRĂDINIŢA CU P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ”ZALĂU 

 
 Prin intermediul evaluării, educatoarea cunoaşte în fiecare etapă a desfăşurării procesului 

instructiv-educativ, nivelul atins de copii, identifică punctele forte şi lacunele din cunoştinţele, 
priceperile, deprinderile copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabileşte măsurile necesare 
pentru completarea şi aprofundarea cunoştinţelor, corectarea deprinderilor greşite, perfecţionarea 
priceperilor şi deprinderilor. Tot prin evaluare, educatoarea inventariază achiziţiile copiilor şi 
apreciază progresul înregistrat de copil de la o etapă la alta a devenirii sale.  

 Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite intenții. Acestea 
transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și scopuri bine determinate.  

Scopul evaluării nu este de a obține anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ . Privite din 
punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează:  

Funcţia constatativă se referă la cunoaşterea, constatarea stării fenomenului, a activităţii şi 
rezultatelor obţinute. 

Funcţia diagnostică- presupune identificarea cauzelor ce stau la baza fenomenelor constatate. Explică 
starea constatativă şi duce la ameliorarea acesteia. 

Funcţia prognostică- presupune deciziile de ameliorare care sunt adoptate pentru desfăşurarea 
activităţii în etapa următoare; 

Funcţia de selecţie – realizează introducerea copiilor într-o stare de concurs sau de examen. În urma 
acesteia se ierarhizează preşcolarii şi grupele de preşcolari în cadrul grupelor.  

Funcţia motivaţională – stimulează autocunoaşterea, autoaprecierea, autoevaluarea în raport cu 
obiectivele formării educaţionale. 

Cele mai întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă (formativă) şi 
evaluarea finală (sumativă). 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

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

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

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

Din punctul meu de vedere, este foarte important ca fiecare educatoare să utilizeze metode şi tehnici 
de evaluare în funcţie de particularităţile grupei de copii.  

Metoda de evaluare reprezintă calea prin intermediul căreia cadrul didactic oferă copiilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi. Eu am realizat 
demersul evaluativ, prin aplicarea unor metode şi tehnici adecvate particularităţilor copiilor din grupa pe 
care o conduc. 

Teste standardizate- sunt instrumente de evaluare a performanţelor copiilor, care vizează modificările 
produse prin învăţare.Sunt alcătuite din întrebări sau sarcini selectate în funcţie de nivelul copiilor şi tema 
aleasă pentru evaluare. 

Metoda observaţiei - constând în surprinderea şi consemnarea unor evenimente, reacţii şi 
comportamente pe care le-am considerat importante pentru evoluţia copilului. Informaţiile obţinute despre 



 

 

copil fiind consemnate şi datate în caietul de observaţii pentru a urmări ameliorarea acestora prin activităţi 
specifice. 

Conversaţia este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. evoluţia sau stagnarea comportamentelor şi  

Metoda portofoliului- constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ele copiilor (fişe 
de lucru, desene, picturi, colaje). Pe baza probelor materiale se evaluează progresul realizat pe o perioadă 
mai mare de timp. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura, poate să-și 
justifice răspunsul. 

În evaluarea nivelului de pregătire a copiilor trebuie să se ţină cont de respectarea particularităţilor de 
vârstă şi individuale, găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la 
dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar şi să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copiii pentru 
integrarea cu succes în activitatea şcolară. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚÂNTUL PRIMAR 
 

AUTORUL LUCRĂRII: ZSIDÓ JUDIT 
ÎNVĂȚĂTOARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”FÜLÖP ÁRON” FELICENI 

 
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 

vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui 
instrument unic şi universal. 

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, 
se afirmă şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-
l în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizare acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real 
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru 



 

 

desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ZUGRAVU MIHAELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL OLT 
 
Evaluarea reprezintă acțiunea de măsurare, apreciere și adoptare a deciziilor ce vizează rezultatele 

învățării, fiind o componentă esențială a procesului de învățământ. Evaluarea inițială sau predictivă se 
realizează la începutul procesului de instruire și are ca scop stabilirea nivelului de pregătire a elevilor. 
Informațiile obținute îl ajută pe profesor să identifice nivelul achizițiilor elevilor în materie de competențe, 
cunoștințe și abilități, îi oferă un sprijin real în planificarea activităților de predare și învățare. Evaluarea 
inițială oferă profesorului și elevului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune, 
a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor propuse. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru autonomie, pentru autoeducaţie şi 
autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a 
evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare , respectiv de realizare a procesului integrat de predare 
– învăţare – evaluare, mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate 
metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea 
eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al 
gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la 
nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare 
integrării sociale a acestuia. 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele. Are avantaje, dar și dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de 
a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere 
globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură perioadă. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială,ținând 
seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai 
obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și la resursele umane implicate.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă.  

Dacă instrumentul de evaluare constă într-un test scris, acesta poate avea același grad de dificultate 
pentru toți elevii. Profesorul poate elabora două sau mai multe teste cu diferite grade de dificultate pentru 
a gestiona diferiți elevi din același grup. Pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este necesară o bună 
cunoaștere a programelor școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. 

În concluzie, evaluarea inițială este de o importanță crucială, fiind cea care îi oferă profesorului 
informații despre ce știe elevul la începutul unui program de instruire, ce lacune are, dar și care sunt 
măsurile care se impun. 
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	Evaluarea iniţială oferă posibilitatea de a constata nivelul de pregătire al unei clase de elevi, nivelul de dezvoltare exprimat în volumul şi calitatea cunoştinţelor dobândite anterior, priceperile, deprinderile şi aptitudinile lor intelectuale, niv...
	Evaluarea iniţială este foarte importantă pentru reuşita activităţii de instruire deoarece oferă posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor la începutul unei activităţi, dacă pot să se integreze în noul program de instruire, dacă...
	Este necesară evaluarea iniţială la începutul unui ciclu de învăţământ, an şcolar sau după o întrerupere de mai lungă durată a activităţii,dar şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole. Ea permite atât profesorului cât şi elev...
	Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care:
	* existenţa unei eterogenităţi în ceea priveşte pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere mai mare de activitate, poate apărea nevoia unor programe de recuperare sau lucru diferenţiat, cel puţin pe durata unei pe o perioadă, în care diferenţa ...
	* asigurarea continuităţii în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe şi în formarea unor capacităţi, când ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit;
	* nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor de învăţare ale elevilor.
	Funcţia prognostică a evaluării iniţiale se asigură numai dacă resursele şi elementele necesare activităţii următoare sunt stabilite, proiectate şi utilizate în concordanţă cu potenţialul de învăţare al elevilor pe care l-a pus în evidenţă. B.Bloom s...
	Evaluarea iniţială constă în obţinerea de informaţii privind trei aspecte esenţiale:
	- analiza situaţiei, care constă în identificarea elementelor observabile ale realităţii înconjurătoare (populaţia implicată în activitate, structurile şi organizările în funcţiune, instituţiile responsabile pentru activitatea în cauză) ;
	- cunoaşterea potenţialului uman al celor care participă la activitate (profesori, elevi, părinţi) ;
	- transformarea datelor în probleme de rezolvat, prefigurând punctele cheie ;
	Evaluarea trebuie să însoţească activitatea pe toată durata ei, sub forma obţinerii de informaţii. Această informare continuă şi simultană a efectelor este hotărâtoare în reuşita activităţii. Ea generează efecte pozitive în măsura în care permite să ...
	Printre ideile problematicii evaluării iniţiale putem enumera:
	*evaluare iniţială este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace.
	* funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă.
	* constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a programului de instruire.
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